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(Στη ροή του κειμένου συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά χάρτες και διαγράμματα. Στο 

Παράρτημα παρουσιάζονται όλοι οι χάρτες και όλα τα διαγράμματα που προέκυψαν από 

την παρούσα διατριβή). 

  



 

21 
 

 

  



 

22 
 

 

 

 

 

 

 

Στον πατέρα μου 

 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

23 
 

Πρόλογος 

Η παρούσα διατριβή, εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογίας 

του Πανεπιστημίου Πατρών. Με το πέρας της συγγραφής της διατριβής, επιθυμώ να 

εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους εκείνους που συνέβαλαν, ο καθένας διαφορετικά, 

στην προσπάθειά μου. 

Πρωτίστως, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον επιβλέποντα Καθηγητή 

Ευθύμιο Σώκο, για την επιστημονική συμβολή του και την ηθική συμπαράστασή του καθ’ 

όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης συνεργασίας μας. Τον ευχαριστώ θερμά για την υπομονή, 

την κατανόηση και την εμπιστοσύνη που έδειξε σε εμένα, αντιμετωπίζοντας με σεβασμό τις 

απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις που είχα παράλληλα με την εκπόνηση της 

διατριβής. Ήταν πάντα διαθέσιμος, έτοιμος να προσφέρει τη βοήθειά του. Πάντα πρόθυμος 

να με καθοδηγήσει στους επιστημονικούς μου προβληματισμούς και να μου προσφέρει 

απαντήσεις και νέα γνώση. 

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στον Διευθυντή Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του 

Ε.Α.Α., Νικόλαο Μελή, μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ο οποίος ενήργησε 

ως ο άνθρωπος κλειδί για την ολοκλήρωση της διατριβής. Με βοήθησε να οργανώσω όλη 

την πληροφορία, να τη βάλω σε τάξη και να θέσω χρονοδιάγραμμα εργασιών. Δίνοντας 

βάρος στην αποτίμηση της διατριβής στο σύνολό της, με καθοδήγησε στην παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων και την εξαγωγή των συμπερασμάτων. 

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Καθηγητή Ιωάννη Κουκουβέλα, μέλους της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής. Με τις εύστοχες παρατηρήσεις του και την επιμονή του στα 

συμπεράσματα, συνέβαλε στην τελική διαμόρφωση του πονήματος, καθώς και στην άρτια 

υπόστασή του, όσον αφορά στη χρήση της επιστημονικής ορολογίας. Τον ευχαριστώ θερμά 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

24 
 

για την εμπιστοσύνη του να μου διαθέσει, το ανέκδοτο τότε, σύγγραμμά του «Γεωλογία 

Ελλάδας», προκειμένου να αντλήσω πληροφορίες. 

Ειλικρινείς ευχαριστίες εκφράζω προς τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, 

Καθηγητές, Παρασκευά Ξυπολιά, Παύλο Αβραμίδη, Ζαφειρία Ρουμελιώτη, για την 

προσεκτική ανάγνωση του κειμένου, τις χρήσιμες υποδείξεις και τις εποικοδομητικές 

συζητήσεις. 

Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στον Καθηγητή Γεράσιμο (Άκη) Τσελέντη, μέλος της 

επταμελούς εξεταστικής επιτροπής και δάσκαλό μου στις προπτυχιακές μου σπουδές. 

Έθεσε τις βάσεις αναθέτοντάς μου το θέμα και μου έδωσε απλόχερα την ευκαιρία και τη 

δυνατότητα να εντρυφήσω στη Σεισμολογία. 

Ευχαριστώ θερμά το μέλος Ε.ΔΙ.Π. του τμήματος Γεωλογίας, Παρασκευά Παρασκευόπουλο, 

και συμφοιτητή μου κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών μου σπουδών, για την πάντα 

πρόθυμη προσφορά γνώσης σε θέματα γεωλογικού ενδιαφέροντος και ανάπτυξης 

λογισμικού.  

Επίσης ευχαριστώ τους φίλους Νικόλαο Μαρτάκη, Σταύρο Χαραλαμπόπουλο και Αθανάσιο 

Λόη, με τους οποίους μοιράστηκα παράλληλη ερευνητική πορεία και αμέτρητές ώρες 

μελέτης. 

Ευχαριστώ τη Διοίκηση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και τον Διευθυντή μου στο 

Αρσάκειο Λύκειο Πατρών κ. Εμμανουήλ Πετράκη, που αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα 

της προσπάθειάς μου, συνέβαλλαν στην ολοκλήρωσή της, παρέχοντάς μου τον απαραίτητο 

χρόνο για απρόσκοπτη εργασία στο στάδιο της συγγραφής. 

Κλείνοντας, επιθυμώ να εκφράσω ευγνωμοσύνη στην οικογένειά μου. Στον πρόσφατα 

εκλιπόντα πατέρα μου, Κωνσταντίνο, ο οποίος με ορθολογισμό με βοηθούσε να βρω λύσεις 

στα προβλήματά μου και πάντα έδινε φιλοσοφική διάσταση στις επιστημονικές μας 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

25 
 

συζητήσεις. Στη μητέρα μου, Ελευθερία, που πάντα πίστευε στις δυνατότητές μου και με 

στηρίζει ηθικά. Στον αδελφό μου Λυκούργο, που με εμπνέει αισιοδοξία και πάντα 

καταφέρνει να στρέφει το βλέμμα μου στον ανοιχτό δρόμο. Στον αγαπημένο μου σύζυγο 

Βασίλη Νικολαΐδη, στον οποίο οφείλω ηθικά και υλικά την ολοκλήρωση του Διδακτορικού. 

Δεν έπαψε στιγμή να μου υπενθυμίζει να πιστεύω στον εαυτό μου και να αγαπώ την 

επιστήμη. Με τις επιστημονικές του γνώσεις, συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη και 

εφαρμογή λογισμικών για τον έλεγχο των δεδομένων και των αποτελεσμάτων της έρευνάς 

μου. Τέλος, θέλω να εκφράσω την αγάπη μου προς τον πιστό μου σκύλο Μπρούνο, ο 

οποίος με συντρόφευε καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής του πονήματος. 

Όλγα Σταυρουλοπούλου 

 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

26 
 

Κεφάλαιο 1 : Εισαγωγή 

1.1 Γενικά - Abstract 

Η παρούσα διατριβή με τίτλο «Σεισμικές Παράμετροι – Σεισμοτεκτονική Ηπείρου» 

εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο των 

εκτεταμένων γεωφυσικών ερευνών που διεξήχθησαν στην περιοχή της Ηπείρου, κατά το 

χρονικό διάστημα Αύγουστος 1998 – Ιούλιος 1999, με σκοπό τον εντοπισμό κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων. 

Σκοπός της Διατριβής ήταν η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των μικροσεισμών που 

καταγράφηκαν από το φορητό μικροσεισμικό δίκτυο που είχε εγκαταστήσει στην περιοχή 

μελέτης για 12 μήνες το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο 

την λεπτομερέστερη σκιαγράφηση των ενεργών τεκτονικών δομών του φλοιού της γης. Για 

την επίτευξη του σκοπού, εφαρμόστηκαν μέθοδοι προσδιορισμού και 

επαναπροσδιορισμού των εστιών των σεισμών με χρήση μοντέλου ταχυτήτων τριών 

διαστάσεων (3Δ), έγιναν επιλύσεις μηχανισμών γένεσης και φασματική ανάλυση των 

σεισμών για τον προσδιορισμό των σεισμικών παραμέτρων. Οι ενεργές δομές που 

αναγνωρίστηκαν, συσχετίστηκαν και συνδέθηκαν με τις ήδη γνωστές δομές της περιοχής 

από προηγούμενες έρευνες.  

Βάση της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η υψηλή ποιότητα των σεισμολογικών καταγραφών 

με συνολική χωρητικότητα της τάξεως του 1.5ΤB. 

  
Η Ήπειρος ήταν η έδρα του ιερού της Δωδώνης, του παλαιότερου 
αρχαίου ελληνικού μαντείου, και του πιο διάσημου μετά τους 
Δελφούς. Η ονομασία Ήπειρος, προέρχεται από το επίθετο 
ἄπειρος, τη δωρική προφορά της λέξης ἤπειρος, και της 
αποδόθηκε από τους Κερκυραίους που αναφέρονταν στη γη 
απέναντί τους, με την έννοια της μεγάλης σε έκταση ξηράς.  
Στην εικόνα: Νόμισμα του 3ου π.Χ. αιώνα, με τον Δία από τη μία 
πλευρά και με τη λέξη «ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ» από την άλλη (πηγή: 
el.wikipedia.org/Ήπειρος)  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

27 
 

Abstract 

This PhD thesis entitled "Seismic Parameters – Seismotectonics of Epirus (NW Greece)" was 

prepared at the Laboratory of Seismology of the University of Patras in the framework of 

extensive geophysical surveys carried out in the region of Epirus, during the period August 

1998 – July 1999, in order to identify hydrocarbon deposits. Τhis PhD project studies the 

characteristics of microearthquakes, recorded by the portable microseismic network, which 

was installed in the study area for 12 months by the Seismology Laboratory of the University 

of Patras, aiming to investigate in detail the active tectonic structures in the area. Multiple 

location and relocation methods, in 1D and 3D medium, were applied, focal mechanisms 

were computed and spectral analysis of earthquakes was carried out to determine and 

investigate the source parameters. The active identified structures were correlated and 

linked to the known, from previous studies, tectonic structures of the area. 

1.2 Περίληψη κεφαλαίων 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον σκοπό της διατριβής και στους επιμέρους 

στόχους της καθώς και παρουσίαση της πορείας των εργασιών. 

Το δεύτερο κεφάλαιο, περιλαμβάνει τη γεωμορφολογική επισκόπηση της ευρύτερης 

περιοχής, με έμφαση στη γεωγραφική θέση και στις γεωτεκτονικές δομές της περιοχής 

μελέτης, όπως αυτές αναφέρονται στη βιβλιογραφία. 

Το τρίτο κεφάλαιο, αφορά στη σεισμοτεκτονική της ευρύτερης περιοχής, με αναφορά στις 

ενεργές τεκτονικές δομές που έχουν προκύψει από τις σεισμολογικές έρευνες. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του μικροσεισμικού δικτύου 

που εγκαταστάθηκε στην περιοχή μελέτης, καθώς και η διαδικασία συλλογής και 

επεξεργασίας των καταγραφών του, επικεντρώνοντας στην περιγραφή των σεισμολογικών 

δεδομένων. Παρουσιάζονται επιγραμματικά όλες οι διαδικασίες που εκτελέστηκαν στο 
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πλαίσιο της διατριβής και γίνεται αναφορά στα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην 

καθεμία. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύεται η μεθοδολογία προσδιορισμού της εστίας των σεισμών 

με χρήση μονοδιάστατων και τρισδιάστατων μοντέλων ταχυτήτων και περιγράφονται τα 

αντίστοιχα μοντέλα σεισμικότητας. Συγκεκριμένα, γίνεται: (i) περιγραφή της γραμμικής 

μεθόδου προσδιορισμού υποκέντρων Hypo71 (Lee et al., 1975) με χρήση μονοδιάστατου 

μοντέλου ταχύτητας των σεισμικών κυμάτων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την 

εφαρμογή της στην περιοχή μελέτης, (ii) περιγραφή της πιθανολογικής, μη γραμμικής 

μεθόδου προσδιορισμού υποκέντρων NonLinLoc (Lomax et al., 2000) με χρήση 

τρισδιάστατου μοντέλου ταχυτήτων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την 

εφαρμογή της στην περιοχή μελέτης. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται σύγκριση των 

αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων. 

Το έκτο κεφάλαιο, αφορά στον επαναπροσδιορισμό των εστιακών θέσεων των σεισμών με 

χρήση της μεθόδου HypoDD (Waldhauser & Ellsworth, 2000; Waldhauser, 2001). Αρχικά, 

περιγράφεται η μέθοδος Διπλών Διαφορών (Double Difference) και η εφαρμογή της στα 

διαθέσιμα σεισμολογικά δεδομένα, ώστε να σχηματιστούν συστάδες σεισμών στις 

επιμέρους περιοχές. Ακολούθως, περιγράφεται ο επαναπροσδιορισμός των εστιών των 

σεισμών με χρήση μονοδιάστατου και τρισδιάστατου μοντέλου, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, 

πραγματοποιείται σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο διαδικασιών (σε 1Δ και σε 

3Δ), καθώς και σύγκριση αυτών, με αντίστοιχα αποτελέσματα εργασιών του παρελθόντος. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η εφαρμογή της μεθόδου σε 3Δ στο πλαίσιο της 

παρούσας διατριβής, ήταν από τις πρώτες φορές που εφαρμόστηκε σε πραγματικά 

δεδομένα, στο βαθμό που γνωρίζουμε. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την 

πραγματοποίηση σύγκρισης -  στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων από την 

εφαρμογή των διαφορετικών μεθόδων προσδιορισμού - επαναπροσδιορισμού των εστιών 
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των σεισμών και την παράθεση συζήτησης, σχετικά με την υπόθεση διπλασιασμού της 

Ιόνιας ενότητας. 

Στο έβδομο κεφάλαιο, περιγράφεται η μέθοδος επίλυσης εστιακών μηχανισμών FPFIT 

(Reasenberg and Oppenheimer, 1985) και η μέθοδος των Τριών Σημείων (Three Point 

Method) (Fehler et al., 1987), που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κύριου 

προσανατολισμού των ρηγμάτων. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους, αναλύονται 

για καθεμία συστάδα σεισμών ξεχωριστά. Συνδυάζονται με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

κάθε επιμέρους περιοχής και συσχετίζονται με τις γνωστές δομές που έχουν προκύψει από 

παλιότερες μελέτες, συνιστώντας νέα γνώση για το σεισμοτεκτονικό καθεστώς στην 

περιοχή της Ηπείρου. Τέλος, διερευνάται ο χαρακτήρας του ρήγματος της Αγίας Κυριακής, 

το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της σύνθετης τεκτονικής δομής του. 

Στο όγδοο κεφάλαιο, περιγράφεται η μεθοδολογία φασματικής ανάλυσης για τον 

υπολογισμό των σεισμικών παραμέτρων, με χρήση του αλγορίθμου EQK_SRC_PARA (Kumar 

et al., 2012) και αναλύεται η διαδικασία επιλογής: (i) του χρονικού διαστήματος για τη 

φασματική ανάλυση των S κυμάτων και (ii) της τιμής του παράγοντα απόσβεσης Q. 

Στο ένατο κεφάλαιο, πραγματοποιείται υπολογισμός των παραμέτρων του σεισμικού 

φάσματος: (i) ασύμπτωτη χαμηλών συχνοτήτων (Ω0) και (ii) γωνιακή συχνότητα (fc) και 

προσδιορισμός των σεισμικών παραμέτρων (i) σεισμική ροπή (Μ0), (ii) ακτίνα ρήγματος (r), 

(iii) πτώση τάσης (Δσ) και (iv) μετατόπιση (s), για τους σεισμούς της κάθε συστάδας. Στη 

συνέχεια, εφαρμόζεται γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ της σεισμικής ροπής και των άλλων 

σεισμικών παραμέτρων (r, Δσ, s) για το σύνολο των σεισμών που επιλέχθηκαν για τη 

διαδικασία αλλά και για κάθε συστάδα, ξεχωριστά. Η κατανομή των σεισμικών παραμέτρων 

παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το σεισμοτεκτονικό καθεστώς της κάθε επιμέρους 

περιοχής. Ακολουθεί: (i) διερεύνηση της μεταβολής της πτώσης τάσης, σε σχέση με τη 

σεισμική ροπή και την ακτίνα του ρήγματος και (ii) διερεύνηση της επίδρασης των 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

30 
 

εβαποριτών στα αποτελέσματα της συσχέτισης των σεισμικών παραμέτρων. Τέλος,  

πραγματοποιείται σύγκριση των εμπειρικών σχέσεων που πρόεκυψαν για την περιοχή 

μελέτης, με τις εμπειρικές σχέσεις που έχουν προταθεί για τον ελλαδικό χώρο σε 

αντίστοιχες εργασίες. 

Το δέκατο κεφάλαιο, περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την παρούσα 

διατριβή, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

Στη ροή του κειμένου συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά χάρτες και διαγράμματα. Στο 

Παράρτημα παρουσιάζονται όλοι οι χάρτες και όλα τα διαγράμματα που προέκυψαν από 

την παρούσα διατριβή καθώς και πίνακες με όλα τα σεισμολογικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, 

το Παράρτημα, απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα: 

Το Παράρτημα Α, που περιλαμβάνει κατάλογο των σεισμών, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν 

για τον προσδιορισμό και τον επαναπροσδιορισμό των υποκέντρων και ήταν κοινοί σε όλες 

τις  διαφορετικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν. 

Το Παράρτημα Β, που περιέχει, για κάθε συστάδα σεισμών, τον χάρτη με την κατανομή των 

μηχανισμών γένεσης και την αντίστοιχη εγκάρσια τομή. 

Το Παράρτημα Γ, που παρουσιάζει την κατανομή των υποκέντρων με τη μέθοδο HypoDD σε 

τρισδιάστατο κάναβο, για κάθε συστάδα. 

Το Παράρτημα Δ, που περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα, ο οποίος παρουσιάζει αναλυτικά 

τις οριζόντιες και κατακόρυφες διαφορές, που προέκυψαν από την εφαρμογή των 

διαφορετικών μεθόδων προσδιορισμού - επαναπροσδιορισμού των υποκέντρων (Hypo71 - 

HypoDD - NonLinLoc). 

Το Παράρτημα Ε, που περιλαμβάνει τα διαγράμματα συσχέτισης των σεισμικών 

παραμέτρων για κάθε συστάδα σεισμών. 
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1.3 Στόχοι  

Κύριος στόχος της εργασίας είναι η σεισμοτεκτονική μελέτη της Ηπείρου και συγκεκριμένα 

του νομού Ιωαννίνων, συνδυάζοντας τα σεισμολογικά δεδομένα με την τεκτονική, τους 

μηχανισμούς γένεσης και τις τιμές των σεισμικών παραμέτρων. 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, πραγματοποιείται εκ νέου επεξεργασία των 

δεδομένων που παρουσιάζονται από τους Martakis (2003) και Tselentis et al. (2006), με την 

εφαρμογή νέων τεχνικών προσδιορισμού και επαναπροσδιορισμού των υποκέντρων. 

Αποτέλεσμα είναι η βελτιωμένη απεικόνιση της θέσης των υποκέντρων που, σε συνδυασμό 

με τους μηχανισμούς γένεσης, υποδεικνύουν με μεγαλύτερη ευκρίνεια τις σεισμοτεκτονικές 

δομές. Η λεπτομερέστερη εικόνα του σεισμοτεκτονικού καθεστώτος της περιοχής 

ενισχύεται από την εφαρμογή φασματικής ανάλυσης και τον προσδιορισμό των σεισμικών 

παραμέτρων. 

Αναλυτικά,  οι επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι: 

1. Ο προσδιορισμός των υποκέντρων κάνοντας χρήση μονοδιάστατου μοντέλου 

ταχυτήτων. 

2. Ο μη γραμμικός προσδιορισμός των υποκέντρων κάνοντας χρήση τρισδιάστατου 

μοντέλου ταχυτήτων, με σκοπό τη βελτίωση της θέσης των υποκέντρων 

3. Ο επαναπροσδιορισμός των υποκέντρων με τη μέθοδο των διπλών διαφορών, 

κάνοντας χρήση μονοδιάστατου μοντέλου ταχυτήτων, με σκοπό τη βελτίωση των 

σφαλμάτων προσδιορισμού της θέσης των υποκέντρων που οφείλονται στη 

γεωλογία της περιοχής. 

4. Ο επαναπροσδιορισμός των υποκέντρων με τη μέθοδο των διπλών διαφορών, 

κάνοντας χρήση τρισδιάστατου μοντέλου ταχυτήτων, με σκοπό να διερευνηθεί εάν 

προκύπτει βελτίωση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το μονοδιάστατο μοντέλο. 
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5. Η ποσοτική σύγκριση των αποτελεσμάτων των παραπάνω διαφορετικών μεθόδων 

όσον αφορά στις οριζόντιες και στις κατακόρυφες διαφορές της θέσης των 

υποκέντρων. 

6. Ο υπολογισμός των μηχανισμών γένεσης των σεισμών. 

7. Η συσχέτιση της κατανομής των μηχανισμών γένεσης με τις διευθύνσεις των 

ενεργών ρηγμάτων στην Ήπειρο, με σκοπό τον καθορισμό πιθανών 

σεισμοτεκτονικών ζωνών. 

8. Η επιβεβαίωση του προσανατολισμού των ρηγμάτων και της διεύθυνσης 

διάρρηξης, με την εφαρμογή της Μεθόδου των Τριών Σημείων. 

9. Ο υπολογισμός των τιμών των παραμέτρων του φάσματος: (i) της ασύμπτωτης 

χαμηλών συχνοτήτων (Ωο) και (ii) της γωνιακής συχνότητας fc για τα P και S κύματα. 

10. Ο προσδιορισμός των σεισμικών παραμέτρων, σεισμική ροπή (Μο), ακτίνα 

ρήγματος (r), πτώση τάσης (Δσ), μετατόπιση (s) για κάθε σεισμό. 

11. Η διερεύνηση της συσχέτισης των σεισμικών παραμέτρων στο νομό Ιωαννίνων. 

12. Η κατανομή των σεισμικών παραμέτρων στον χώρο και η συσχέτισή τους με την 

τεκτονική της περιοχής. 
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1.4 Πορεία εργασιών 

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται σχηματικά η πορεία των εργασιών: 

 

  

Συλλογή και 
οργάνωση 
δεδομένων 

• Συλλογή δεδομένων από τους σταθμούς 

• Autopick, ανά σταθμό 

• Selection, ανά ημέρα 

Ανάλυση 
σεισμ/κών 
δεδομένων 

• Eπεξεργασία σεισμογραμμάτων - προσδιορισμός αφίξεων P & S, 
(Sismwin)  

Προσδιορισμός 
υποκέντρων 

• 1Δ μοντέλο ταχυτήτων, (Hypo71pc)  

• 3Δ μοντέλο ταχυτήτων, (NLLoc) 

Επαναπροσ -
διορισμός 

υποκέντρων 

• 1Δ μοντέλο ταχυτήτων, (HypoDD 1.0) 

• 3Δ μοντέλο ταχυτήτων, (HypoDD 2.1b) 

• Σύγκριση μεθόδων προσδιορισμού υποκέντρων 

Επίλυση    
εστιακών 

μηχανισμών 

• Υπολογισμός μηχανισμών γένεσης, (FPFIT) 

• Μέθοδος τριών σημείων 

• Συσχέτιση με τις γνωστές γεωτεκτονικές δομές 

Φασματική 
ανάλυση 

• Υπολογισμός του σεισμικού φάσματος & των σεισμικών παραμέτρων, 
(EQK_SRC_PARA) 

• Εφαρμογή γραμμικής παλινδρόμησης (Μο-r, Mo-Δσ, Μο-s) 

• Κατανομή σεισμικών παραμέτρων σε σχέση με την τεκτονική 

Λεπτομερής σκιαγράφηση των τεκτονικών δομών της περιοχής 
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Κεφάλαιο 2 : Τεκτονική της ευρύτερης περιοχής  

2.1 Γεωγραφική θέση και γεωτεκτονικές δομές της περιοχής 

μελέτης  

Η περιοχή μελέτης ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου και καλύπτει το 

μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του νομού Ιωαννίνων καθώς και τμήμα του νομού 

Θεσπρωτίας (Εικόνα 2.1). Έχει συνολική έκταση 3600km2 και συντεταγμένες, 20.18◦ - 21.09◦ 

γεωγραφικό μήκος και 39.40◦ - 40.22◦ γεωγραφικό πλάτος. Οριοθετείται στα βόρεια από τα 

Ελληνοαλβανικά σύνορα, στα νότια από το όρος Τόμαρος, στα δυτικά από τα όρη των 

Φιλιατών και στα ανατολικά από τον ποταμό Άραχθο και τα όρη Μιτσικέλι και Τύμφη. Από 

γεωτεκτονικής άποψης η περιοχή ανήκει στις Εξωτερικές Ελληνίδες και πιο συγκεκριμένα 

στην Ιόνιο ή Αδριατικοϊόνιο ενότητα. 

 

Εικόνα 2.1: Γεωγραφική θέση της περιοχής μελέτης, και κατανομή των σταθμών του μικροσεισμικού δικτύου. 
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2.2 Τεκτονική επισκόπηση της ανατολικής Μεσογείου 

Ο ελλαδικός χώρος από γεωτεκτονικής πλευράς, κατέχει στρατηγική θέση στην Ανατολική 

Μεσόγειο, όπου λαμβάνει χώρα ποικιλία κινήσεων μεταξύ των λιθοσφαιρικών πλακών της 

Ευρασίας, της Αφρικανικής και της Αραβικής, καθώς και μεταξύ των μικρότερων πλακών, 

της Ανατολίας, του Αιγαίου και της Απούλιας (Εικόνα 2.2). 

 

Εικόνα 2.2: Οι λιθοσφαιρικές πλάκες και οι κινήσεις τους στον χώρο της ανατολικής Μεσογείου (Papazachos 
et al, 1998) 

 

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται: (i) ηπειρωτική σύγκρουση μεταξύ της Απούλιας και της 

Ευρασίας κατά μήκος των ακτών της ΒΔ Ελλάδας και της Αλβανίας (Ritsema, 1974; 

McKenzie, 1972), (ii) καταβύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασία κατά 

μήκος του ελληνικού τόξου, με ταχύτητα 10mm/yr (Deway et al., 1973; Minster and Jordan, 

1978; Papazachos and Komninakis, 1971), (iii) κινήσεις σε μεγάλα ρήγματα οριζόντιας 

μετατόπισης, όπως της Βορείου Ανατολίας, του Βορείου Αιγαίου και της Κεφαλονιάς. Στο 

τελευταίο, ο ρυθμός σεισμικής παραμόρφωσης πλησιάζει τα 30mm/yr. Η κίνηση της 
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πλάκας της Ανατολίας προς τα δυτικά, αναγκάζει τη μικροπλάκα του Αιγαίου να κινηθεί 

προς τα ΝΔ με ταχύτητα 41mm/yr. Το μοντέλο αυτό βασίστηκε σε μετρήσεις που 

πραγματοποίησαν οι Biliris et al. (1991), Kastens et al. (1996) και Papazachos (1999). Από 

ανάλογες μετρήσεις των κινήσεων των πλακών με GPS, οι Le Pichon et al. (1995), Oral et al. 

(1995) και Reillinger (1997), κατέληξαν σε ένα μοντέλο δεξιόστροφης κίνησης των πλακών 

της Ανατολίας και του Αιγαίου και αριστερόστροφης κίνησης της νοτιοδυτικής Ελλάδας, με 

άξονα περιστροφής στη νοτιοανατολική Αδριατική. Ποσοτικές σεισμολογικές μετρήσεις 

στην περιοχή πραγματοποίησαν οι Tselentis and Makropoulos (1986), Jackson and 

McKenzie (1988), Ambraseys and Jakson (1990), Taymaz et al. (1991), Papazachos et al. 

(1992), οι οποίοι κατέληξαν σε ανάλογα μοντέλα παραμόρφωσης του φλοιού. Οι δε 

Jongsma et al. (1987) και King et al. (1993) πρότειναν της ύπαρξη της Ιόνιας μικροπλάκας. 

2.3 Εξωτερικές Ελληνίδες 

Οι Εξωτερικές Ελληνίδες (Brunn, 1956) διαμορφώνονται από τις ισοπικές ζώνες Πίνδου 

(Renz, 1940), Γαβρόβου (Aubouin, 1959) ή Γαβρόβου - Τριπόλεως (Decourt, 1964), Ιονίου 

(Philippson, 1898) ή Αδριατικοϊονίου (Renz, 1940) και Προαπούλιας (Aubouin, 1959) ή 

ενότητας Παξών (Renz, 1940) (Εικόνα 2.3). Χαρακτηρίζονται από αλλεπάλληλα τεκτονικά 

καλύμματα, τα οποία επωθούνται το ένα πάνω στο άλλο από τα ανατολικά προς τα δυτικά 

(Brunn, 1956, Aubouin, 1959, Bernoulli & Laubsher, 1972, Jacobshagen, 1986). Κατά το 

Τριτογενές, μετά την απόθεση του φλύσχη, ολοκληρώθηκε η ορογένεση με την οριστική 

ανάδυση των ζωνών, η οποία εκδηλώθηκε σταδιακά «ως κύμα πτύχωσης» και κατέληξε στη 

συγκρότηση των επωθημένων λεπίων και καλυμμάτων. Οι εξωτερικές ζώνες αποτελούσαν 

ως σύνολο τμήμα της παλιάς Gondwana (Μουντράκης, 1985). 

Η ενότητα της Πίνδου (Renz, 1940), αποτελούσε τμήμα του ενιαίου ωκεάνιου χώρου με την 

Υποπελαγονική, ο οποίος ανήκε στον βόρειο κλάδο της Νέο-Τηθύος. Το βάθος της αύλακας 
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ήταν μεγαλύτερο από αυτό της Ιονίου ενότητας και χαρακτηρίστηκε από τον Aubouin 

(1959) ως ευγεωσύγκλινο.   

 

Εικόνα 2.3: Γεωτεκτονικός χάρτης των Ελληνίδων στον οποίο διακρίνονται οι ενότητες Παξών, Ιονίου και 
Τρίπολης καθώς και η προέκτασή τους στην Αλβανία (Κουκουβέλας, 2019). 

Παρουσιάζει πολύπλοκη δομή με συνεχή τεκτονικά λέπια και επωθείται προς τα δυτικά 

πάνω στην ενότητα Γαβρόβου – Τριπόλεως, την οποία σε πολλές θέσεις υπερκαλύπτει, ενώ 

δυτικότερα επωθείται πάνω στην Ιόνιο ενότητα με τη μορφή τεκτονικού καλύμματος. Η 

καταστροφή της ωκεάνιας αύλακας της Πίνδου προκάλεσε συμπιεστικές τάσεις και 

μετακίνηση των ορογενών προς τα δυτικά, δημιουργώντας λέπια και καλύμματα 

(Μουντράκης, 1985). 

Η ενότητα Γαβρόβου (Aubouin, 1959) ή Γαβρόβου – Τριπόλεως (Decourt, 1964), ήταν το 

τυπικό ηπειρωτικό περιθώριο και χαρακτηρίστηκε ως ένα ύβωμα ανάμεσα στις αύλακες της 

Πίνδου και της Ιονίου. 
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Η Ιόνιος ενότητα (Philippson, 1898) ή Αδριατικοϊόνιος ενότητα (Renz, 1940), ή Μαλακάστρα 

(Χριστοδούλου, 1982) ήταν μία ηπειρωτική λεκάνη εσωτερική της Gondwana και από τον 

Aubouin (1959), χαρακτηρίστηκε ως μειογεωσύγκλινο. Αποτελείται από τεκτονικά λέπια 

επωθημένα προς τα δυτικά και από μία σειρά από μεγασύγκλινα και μεγααντίκλινα. Ο 

Κουκουβέλας (2019) αναφέρει ότι από τα ανατολικά προς τα δυτικά, η ενότητα Τρίπολης 

εφιππεύει την Ιόνια ενότητα και αυτή με τη σειρά της εφιππεύει την ενότητα Παξών, με τη 

βοήθεια της σχεδόν οριζόντιας Ιόνιας επώθησης (Εικόνα 2.4). 

 

Εικόνα 2.4: Απλοποιημένη παλαιογεωγραφική διάρθρωση των εξωτερικών Ελληνίδων στο Μεσοζωικό 
(Κουκουβέλας, 2019). 

Κατά τους Underhill (1985) και Clews (1989), η ενότητα Γαβρόβου και η Ιόνιος ενότητα 

αποτέλεσαν τη λεκάνη προχώρας της Πίνδου (Ανώτερο Ηώκαινο – Ανώτερο Ολιγόκαινο). Ο 

Avramidis (1999) απέδωσε τη δημιουργία της λεκάνης προχώρας της Πίνδου στο βάρος των 

τεκτονικών καλυμμάτων που επωθούνται προς τα δυτικά. 

Η Προαπούλια ενότητα (Aubouin, 1959) ή ενότητα Παξών (Renz, 1940), αποτελείται από 

ανθρακικά ιζήματα. Χαρακτηρίζεται δε, από την απουσία φλύσχη, ο οποίος εμφανίζεται 

στις υπόλοιπες ζώνες. 

2.4 Ιόνιος ενότητα  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η περιοχή μελέτης ανήκει στην Ιόνιο ενότητα. Ως εκ τούτου, θα 

αναπτυχθούν ακολούθως, λεπτομερέστερα, τα κυριότερα γεωτεκτονικά, 

παλαιογεωγραφικά και τεκτονικά-ορογενετικά χαρακτηριστικά της ενότητας αυτής. 
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2.4.1 Γεωγραφική και γεωτεκτονική θέση της Ιονίου ενότητας 

Η Ιόνιος ενότητα εκτείνεται κατά μήκος της ακτής της Δυτικής Ελλάδας. Ξεκινά από την 

Αλβανία και με διεύθυνση ~Β-Ν συνεχίζει νότια περιλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της 

Ηπείρου, την Ακαρνανία, τμήματα των Ιονίων νήσων και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. 

Σύμφωνα με πιο σύγχρονες απόψεις, η σειρά των Πλακωδών Ασβεστολίθων (Plattenkalk) 

ανήκει στην Ιόνιο ενότητα, συνεπώς η ενότητα προεκτείνεται στη νότια Πελοπόννησο, την 

Κρήτη και τη Ρόδο και θεωρείται αυτόχθονη, πάνω στην οποία επωθούνται οι πιο 

εσωτερικές ζώνες υπό μορφή καλυμμάτων (Μουντράκης, 1985, Κατσικάτσος, 1992). 

Η Ιόνιος ενότητα χαρακτηρίζεται ως μία ηπειρωτική αύλακα (Aubouin, 1959) με 

ημιπελαγική – πελαγική ιζηματογένεση, ανάμεσα στο υποθαλάσσιο ύβωμα της Απούλιας 

και στο ύβωμα της ενότητας Γαβρόβου – Τριπόλεως. Το πάχος των ιζημάτων της αύλακας 

δεν είναι σταθερό,  γεγονός που προκλήθηκε από την ύπαρξη μικρότερων υβωμάτων μέσα 

στην αύλακα, τα οποία διέκοπταν τη συνέχειά της. Οριοθετείται προς τα δυτικά από την 

Ιόνια Επώθηση, Ολιγοκαινικής ηλικίας και προς τα ανατολικά από την Επώθηση Γαβρόβου, 

η οποία εκτιμάται ότι έλαβε χώρα κατά το Μέσο Μειόκαινο έως το Ανώτερο Πλειόκαινο 

(Ζάγκλιο) (Sotiropoulos et al., 2003; Kokkalas et al., 2013). 

Η Ιόνιος ενότητα στην περιοχή της Ηπείρου υποδιαιρείται κατά IFP (1966), σε τέσσερις 

περιοχές με διαφορετική τεκτονοστρωματογραφική εξέλιξη, από τα δυτικά προς τα 

ανατολικά: α) Δυτική Εξωτερική, β) Δυτική Εσωτερική, γ) Μεσαία και δ) Εσωτερική, ενώ το 

νότιο τμήμα της ενότητας (Αμβρακικός κόλπος, Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόννησος) 

παρουσιάζεται αδιαίρετο. 

Το κύριο χαρακτηριστικό της τεκτονικής της Ιονίου ενότητας είναι τα επάλληλα μεγάλα 

αντίκλινα και σύγκλινα τα οποία επωθούνται ή εφιππεύουν το ένα το άλλο από τα 

ανατολικά προς τα δυτικά. Οι αξονικές τους διευθύνσεις είναι ΒΔ-ΝΑ, ενώ προς τα νότια 

γίνονται ΒΒΔ-ΝΝΑ και ΒΒΑ-ΝΝΔ. Παρατηρούνται μεγάλες επωθήσεις με διεύθυνση ΒΔ, 
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παράλληλη με τη διεύθυνση των αξόνων των αντικλίνων, που χαρακτηρίζονται από 

λιστρική γεωμετρία καθώς και από έντονα φαινόμενα διαπειρισμού, με τους εβαπορίτες να 

διεισδύουν κατά μήκος των επωθήσεων δίνοντας μια πολύπλοκη εικόνα δυσαρμονικής 

τεκτονικής (Κουκουβέλας, 2019). Στην εικόνα 2.5 παρουσιάζεται ισορροπημένη τομή των 

εξωτερικών Ελληνίδων στην περιοχή της Ηπείρου, στην οποία δείχνονται οι κύριες 

τεκτονικές δομές της Ιόνιας ενότητας. 

 

Εικόνα 2.5: Ισορροπημένη τομή των εξωτερικών Ελληνίδων στην περιοχή της Ηπείρου στην οποία δείχνονται 
οι κύριες τεκτονικές δομές της Ιόνιας ενότητας (Doutsos et al. 2006; Κουκουβέλας, 2019). 

Τα κυριότερα μεγασύγκλινα και μεγα-αντίκλινα της Ιονίου ενότητας είναι τα εξής 

(Μουντράκης, 1985): 

α) Εσωτερική Ιόνιος ενότητα 

 Μεγασύγκλινο Ηπείρου – Ακαρνανίας που δέχεται κυρίως την επώθηση του 

τεκτονικού καλύμματος της Πίνδου (βρίσκεται στα όρια της περιοχής μελέτης) 

 Μεγα-αντίκλινο του Ξεροβουνίου (βρίσκεται στα όρια της περιοχής μελέτης) 
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β) Κεντρική Ιόνιος ενότητα 

 Αντίκλινο Ιωαννίνων 

 Ανατολικό αντικλινόριο που περιλαμβάνει το τεκτονικό λέπι του ποταμού Λούρου 

 Μεγα-αντίκλινο Μιτσικελίου 

 Σύγκλινο Δερβιτσιάνας 

 Αντίκλινο Θεσπρωτικού 

 Σύγκλινο Βοτσαράς 

 Δυτικό αντικλινόριο που περιλαμβάνει τα αντίκλινα Σουλίου και Παραμυθιάς 

Τα παραπάνω σύγκλινα και αντίκλινα περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης και στο 

κεφάλαιο 7 που ακολουθεί, πραγματοποιείται συσχέτιση αυτών με τους μηχανισμούς 

γένεσης των σεισμών που υπολογίστηκαν με τη μέθοδο της πολικότητας και το 

τρισδιάστατο μοντέλο ταχυτήτων.  

γ) Εξωτερική Ιόνιος ενότητα 

 Μεγάλο σύγκλινο της Παραμυθιάς που εφιππεύει πάνω στα αντικλινικά λέπια 

Μαργαριτίου και Πάργας (Μουντράκης, 1985). 

Μία άλλη εξίσου σημαντική κατηγορία τεκτονικών δομών που χαρακτηρίζει την Ιόνιο 

ενότητα είναι τα μεγάλα εγκάρσια ρήγματα οριζόντιας μετατόπισης με διεύθυνση Α-Δ έως 

ΑΒΑ-ΔΝΔ και τα επιμήκη ρήγματα, ανάστροφα ή κανονικά (μεταγενέστερα) με διεύθυνση 

ΒΒΔ-ΝΝΑ. Τα πρώτα, σχηματίστηκαν στη διάρκεια της τελικής πτύχωσης, κάθετα στους 

άξονες των μεγαπτυχών, ενώ τα δεύτερα προκάλεσαν τη δημιουργία των μεγάλων τάφρων 

– λεκανών στην περιοχή.  

2.4.2 Λιθοστρωματογραφική εξέλιξη της Ιονίου ενότητας 

Η στρωματογραφική ακολουθία της Ιονίου ενότητας αποτελείται από: (i) την εβαποριτική 

σειρά και τα τριαδικά λατυποπαγή, κατά το Περμοτριαδικό και (ii) τον αδιαίρετο φλύσχη 
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κατά το Ανώτερο Ηώκαινο έως το Ακουϊτάνιο (Μουντράκης, 1985; Κατσικάτσος, 1992, 

Κουκουβέλας, 2019), (Εικόνα 2.6). 

Προαλπικό υπόβαθρο δεν έχει αποδειχθεί. Τα πρώτα αλπικά ιζήματα που αποτίθενται κατά 

το Περμοτριαδικό είναι οι εβαπορίτες. Εμφανίζονται κατά μήκος των μεγάλων ρηγμάτων 

και εφιππεύσεων, με κοιτάσματα γύψου (Φιλιππιάδα, Βρυσέλα, Ηγουμενίτσα, 

Παρακάλαμος, Άνω ρου Καλαμά, Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, λεκάνη Αχέροντα) και με 

κοιτάσματα ανυδρίτη, τα οποία έχουν εντοπιστεί σε γεωτρήσεις στο αντίκλινο του 

Ξηροβουνίου. Το συνολικό πάχος των στρωμάτων των εβαποριτών υπολογίστηκε με 

γεωτρήσεις στα 1500m. Οι εβαπορίτες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην παλαιογεωγραφική 

εξέλιξη και ιζηματογένεση της Ιόνιας ενότητας από την περίοδο του Πλειστόκαινου και 

συνέβαλαν στην περαιτέρω παραμόρφωση των αλπικών σχηματισμών καθώς και των 

υπερκείμενων Νεογενών ιζημάτων. 
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Εικόνα 2.6: Απλοποιημένη στρωματογραφική στήλη της Ιόνιας Ενότητας και μητρικά πετρώματα 
πετρελαίου (Karakitsios and Rigakis, 2007). Επεξήγηση συμβόλων εικόνας: (1) Πηλίτες και 
ψαμμίτες, (2) κροκαλοπαγή, (3) Κλαστικοί ασβεστόλιθοι με πυριτόλιθους, (4) Πελαγικοί 
λατυποπαγείς ασβεστόλιθοι, (5) Πελαγικοί ασβεστόλιθοι με πυριτόλιθους, (6) Πυριτικά στρώματα 
με πηλίτες και μαργαϊκές ενδιαστρώσεις, (7) Εναλλαγές μαργών και πυριτολίθων, (8) Πελαγικοί 
ασβεστόλιθοι με κονδύλους πυριτολίθων και μάργες, (9) Πελαγικοί ασβεστόλιθοι με 
ελασματοβράγχια, (10) Κονδυλώδεις ερυθροί ασβεστόλιθοι με αμμωνίτες, (11) Μαργαϊκοί 
ασβεστόλιθοι και λαμινοειδείς μάργες, (12) κροκαλοπαγή, ψηφιδοπαγή και μάργες με αμμωνίτες, 
(13) Πελαγικοί ασβεστόλιθοι, (14) Μικριτικοί ασβεστόλιθοι με αμμωνίτες και βραχιόποδα, (15) 
ασβετσόλιθοι πλατφόρμας, (16) Πλακώδεις μαύροι ασβεστόλιθοι, (17) εβαπορίτες, (18) σχιστή 
άργιλος. Στην λιοθοστρωματογραφική στήλη δείχνονται και θέσεις μητρικών πετρωμάτων 
πετρελαίου (Κουκουβέλας, 2019). 
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Ιδιαίτερο γνώρισμα της Ιόνιας ενότητας είναι η διαπειρική τεκτονική (Εικόνα 2.7). Υπάρχουν 

δε, ισχυρές ενδείξεις ότι αυτό αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό της Ιόνιας ενότητας στις 

Εξωτερικές Ελληνίδες Οροσειρές (Κουκουβέλας, 2019). 

 

Εικόνα 2.7: Απλουστευμένη σχηματική τομή αλατούχου δόμου και των σχετικών με αυτούς δομών 
παγίδευσης υδρογονανθράκων που αναπαριστάνονται με μαύρο χρώμα (Κουκουβέλας, 2019). 

Η κίνηση των διαπείρων επηρεάζει τη γεωμετρία και την κινηματική της παραμόρφωσης 

της περιοχής. Δημιουργούνται περιθωριακά σύγκλινα, αντίκλινα ή και τάφροι πάνω από 

τους δόμους, που συντελούν στην παγίδευση πετρελαίου και φυσικού αερίου (Εικόνα 2.8).  

 

Εικόνα 2.8: Απλοποιημένες λιθοστρωματογραφικές στήλες των εξωτερικών γεωτεκτονικών ζωνών στη Δυτική 
Ελλάδα, με τις πιθανότερες θέσεις  μητρικών πετρωμάτων υδρογονανθράκων (Nikolaou, 2011). 
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Η σχέση μεταξύ επωθήσεων και εβαποριτών επιβεβαιώθηκε από τον Velaj (2015), σε 

γεωτεκτονική μελέτη προς αναζήτηση εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος πετρελαίου στο 

αντίκλινο του Κουρβελέσι (Kurveleshi) στην Αλβανία (Εικόνα 2.9). Το αντίκλινο του 

Κουρβελέσι, ανήκει στην Ιόνια ενότητα. Αποτελεί πολύ γνωστό παράδειγμα με γεωτρήσεις 

πετρελαίου και βαθιά γεωφυσικά και παρουσιάζει δομές παρόμοιες με τις δομές που 

αναγνωρίστηκαν στην παρούσα εργασία.  

 

Εικόνα 2.9: Γεωλογική τομή στο αντίκλινο του Κουρβελέσι – Αλβανία (Velaj, 2015). 

 

Στην Ήπειρο, έχουν λάβει χώρα πλήθος ερευνών για υδρογονάνθρακες, από τον Β’ 

παγκόσμιο πόλεμο και έπειτα. Τον Σεπτέμβριο του 2001, η εταιρεία Enterprise Oil 

πραγματοποίησε ερευνητική γεώτρηση με την ονομασία Δήμητρα-1, στην περιοχή 7km ΝΑ 

του Δήμου Καλπακίου (Εικόνα 2.10). Στόχος της ήταν ο πιθανός εντοπισμός αποταμιευτήρα 

υδρογονανθράκων κάτω από τους τριαδικούς εβαπορίτες, στα 4km. Η παθητική σεισμική 

τομογραφία που εκπονήθηκε από τον Martakis (2003), είχε δείξει την ύπαρξη ενός δόμου 

άλατος σε βάθος 2,2-3,6km. Εξαιτίας της υψηλής πίεσης, η γεώτρηση εγκαταλείφθηκε στη 

ζώνη μετάβασης σε βάθος 3996m. 
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Εικόνα 2.10: Η γεώτρηση Δήμητρα-1 (ypeka.gr). 

Πάνω στις γύψους  αποτίθενται μαύροι δολομιτιωμένοι ασβεστόλιθοι, οι οποίοι είναι 

γνωστοί ως Ασβεστόλιθοι Φουσταπήδημα. Ακολουθεί η ανθρακική σειρά από δολομίτες 

και δολομιτιωμένους ασβεστολίθους (Ανώτερο Τριαδικό – Μέσο Λιάσιο), με εμφανίσεις 

κυρίως στην εξωτερική Ιόνιο ενότητα – περιοχή του όρους Τύμφη. Στη συνέχεια, 

αποτίθενται οι νηριτικοί ασβεστόλιθοι Νορίου – Μέσου Λιασίου με πάχος γύρω στα 600m 

που σε κάποια σημεία φθάνει τα 1000m. Οι ασβεστόλιθοι αυτοί, είναι συμπαγείς, 

λευκότεφροι και άστρωτοι και είναι γνωστοί με την ονομασία Ασβεστόλιθοι Παντοκράτορα. 

Κατά το Μέσο Λιάσιο παρατηρούνται οι Ασβεστόλιθοι Σινιών, οι οποίοι αποτελούν ιζήματα 

ρηχής προς βαθιάς θάλασσας, είναι καλά στρωμένοι, φέρουν πυριτολίθους και το πάχος 

τους φθάνει τα 200m. 

Κατά το Ανώτερο Λιάσιο έως το Δογγέριο, στις αύλακες της Ιονίου ενότητας παρατηρούνται 

απολιθωματοφόροι πυριτόλιθοι γνωστοί ως Κατώτεροι Πυριτικοί Σχιστόλιθοι με 

Ποσειδώνιες, με πάχος που φθάνει τα 100m, ενώ στα υβώματα της Ιονίου ενότητας 

αποτίθενται κόκκινοι ασβεστόλιθοι με αμμωνίτες της φάσης Ammonitico Rosso, με 

ενστρώσεις μαργών πάχους έως και 35m. Η διττή ιζηματογένεση διακόπτεται κατά το 

Μάλμιο, όπου ξεκινάει η απόθεση ασβεστολίθων με ενστρώσεις κερατολίθων σε όλο το 
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πλάτος της ενότητας, οι οποίοι αναφέρονται ως Ασβεστόλιθοι Βίγλας. Η κατακόρυφη 

εξάπλωσή τους καλύπτει έως και το Ανώτερο Κρητιδικό και το πάχος τους φθάνει τα 400m. 

Η ιζηματογένεση συνεχίζεται από το Ανώτερο Κρητιδικό έως το Μέσο Ηώκαινο από κάτω 

προς τα πάνω, με ασβεστολίθους με πυριτικές ενστρώσεις και πρασινωπούς αργίλους στα 

κατώτερα τμήματα. Έχουν μεγάλη οριζόντια εξάπλωση και πάχος που ποικίλει φθάνοντας 

τα 900m. Ακολουθούν οι ασβεστόλιθοι του Ανώτερου Σενωνίου οι οποίοι καταλαμβάνουν 

μεγάλη έκταση στην περιοχή του Ξηροβουνίου, στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και στον 

άνω ρου του Καλαμά. Κατά το Ηώκαινο αποτίθενται λεπτοπλακώδεις, μικρολατυποπαγείς 

ασβεστόλιθοι με πυριτικούς κονδύλους πάχους 250-450m. Καταλαμβάνουν μεγάλες 

εκτάσεις στο αντίκλινο του Αράχθου, στο όρος Τύμφη και στον Δούσκο. 

Από το Πριαμπόνιο του Ηώκαινου έως το Ακουϊτάνιο του Κάτω Μειόκαινου αποτίθεται ο 

φλύσχης, ο οποίος χαρακτηρίζεται από εναλλαγές ιλυωδών μαργών και μεσόκοκκων έως 

χονδρόκοκκων ψαμμιτών με πάχος που φθάνει τα 3km στις περιοχές των μεγάλων 

σύγκλινων και στη συνέχεια από κυανές μάργες του Βουρδιγάλιου και ψαμμούχες 

αργίλους. Η απόθεση έγινε σε μεταφερόμενες λεκάνες, ταυτόχρονα με την προς τα δυτικά 

επώθηση των Μεσοζωικών πετρωμάτων (Skourlis & Doutsos, 2003) και  το πάχος των 

ιζημάτων που αποτέθηκαν ήταν της τάξης των 3km (Xypolias & Koukouvelas, 2005). Την 

απόθεση του φλύσχη ακολούθησε η πτύχωση της ενότητας. 

2.4.3 Παλαιογεωγραφική και τεκτορογενετική εξέλιξη της Ιονίου ενότητας 

Παλαιογεωγραφικά, η Ιόνιος ενότητα διαιρείται σε τρεις υποζώνες με σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στην ιζηματογένεσή τους (Aubouin, 1959; IGSR and IFP, 1966): (i) την 

εσωτερική στα ανατολικά, (ii) την αξονική στο κέντρο και (iii) την εξωτερική στα δυτικά. Από 

τα ανατολικά, η ενότητα της Πίνδου είναι επωθημένη πάνω στην Ιόνια ενότητα, ενώ αυτή 

εφιππεύει προς τα δυτικά πάνω στην Προαπούλια ενότητα (ή ενότητα Παξών). 
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Κατά τη διάρκεια του Περμοτριαδικού, η Ιόνιος ενότητα αποτελούσε μία χερσαία ή πολύ 

ρηχή θάλασσα με τη δυνατότητα να χερσεύει συχνά, με αποτέλεσμα την απόθεση 

αλατούχων ιζημάτων και το σχηματισμό των κοιτασμάτων των εβαποριτών (γύψου και 

ορυκτού άλατος). Οι εβαπορίτες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην παλαιογεωγραφική εξέλιξη 

της λεκάνης της Ιόνιας ενότητας κατά το Άνω Ιουρασικό, διεισδύοντας στα κανονικά 

ρήγματα (Κουκουβέλας, 2019).  Έδρασαν ως λιπαντικό μέσο και διευκόλυναν τις εσωτερικές 

ολισθήσεις των στρωμάτων της ενότητας τα οποία υπέστησαν έντονη λεπίωση (Tselentis et 

al., 2006). 

Τέλος, στις ρηγματογενείς ζώνες και στους πορώδεις σχηματισμούς της Ιονίου ενότητας και 

πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Ηπείρου, απαντώνται κοιτάσματα υδρογονανθράκων 

καθώς και επιφανειακή εκροή πετρελαίων. (Avramidis and Zelilidis, 2001; Karakitsios, 2003; 

Kostopoulos, 1989) 

Ειδικά στην Ήπειρο, έχουν εντοπιστεί: (i) σχιστόλιθοι πλούσιοι σε οργανικά που 

δημιουργήθηκαν στον ωκεανό της Πίνδου στο περιθώριο της Απούλιας ενότητας, (ii) 

ανθρακικά πετρώματα του Μεσοζωικού – Παλαιογενούς που σχηματίζουν αντίκλινα στα 

οποία παγιδεύονται κοιτάσματα πετρελαίου και (iii) μεσοζωικά ιζήματα και ψαμμίτες με 

παγιδευμένους υδρογονάνθρακες. 
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Κεφάλαιο 3 : Σεισμοτεκτονική στην ευρύτερη περιοχή 

(Ήπειρος) 

3.1 Σεισμολογικές έρευνες και ενεργές τεκτονικές δομές στην 

περιοχή της Ηπείρου 

Το γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου οριοθετείται από το Ιόνιο πέλαγος στα δυτικά και 

την οροσειρά της Πίνδου στα ανατολικά. Γεωλογικά ανήκει στις Εξωτερικές Ελληνίδες και 

πιο συγκεκριμένα στην Ιόνιο ή Αδριατικοϊόνιο ενότητα.  

Η βασική κατηγορία τεκτονικών δομών της περιοχής, που αποτελεί και το χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της Ιονίου ενότητας, είναι τα επάλληλα μεγασύγκλινα και μεγααντίκλινα τα 

οποία επωθούνται ή εφιππεύουν το ένα πάνω στο άλλο προς τα δυτικά, με κύρια αξονική 

διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ η οποία νοτιότερα κάμπτεται και γίνεται ΒΒΔ-ΝΝΑ (Μουντράκης, 1985). 

Στην εικόνα 3.1 φαίνονται οι κύριες τεκτονικές δομές της Ιόνιας Ενότητας: ΒΔ-διεύθυνσης 

αντίκλινα και μεγάλες επωθήσεις και τα κύρια διάπειρα. 

Η Ήπειρος έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή με ιδιαίτερο γεωδυναμικό ενδιαφέρον λόγω της 

στρατηγικής της θέσης, όπου οι εφελκυστικές τάσεις που επικρατούν στο εσωτερικό τμήμα 

της μικροπλάκας του Αιγαίου, μετατρέπονται σε καθεστώς συμπίεσης προς το Ιόνιο. Στην 

παραπάνω διαπίστωση οδήγησαν οι μελέτες των μηχανισμών γένεσης των σεισμών της 

περιοχής, οι οποίες έδειξαν την ύπαρξη ποικιλίας ρηγμάτων από ανάστροφα, κανονικά και 

οριζόντιας μετατόπισης (Mercier et al., 1972; King et al., 1983; Doutsos et al., 1987; 

Underhill, 1989; Waters, 1994; Hatzfeld et al., 1995).  

Οι Kiratzi et al. (1987) και Waters et al. (1994), πραγματοποίησαν στην Ήπειρο 

μικροσεισμικές μελέτες και χαρτογράφησαν τις διευθύνσεις των κύριων γεωτεκτονικών 

δομών της περιοχής, προτείνοντας μία ΑΒΑ-ΔΝΔ διεύθυνσης συστολή (shortening). Η 

διεύθυνση αυτή συμφωνεί με τη διεύθυνση σύγκλισης των λιθοσφαιρικών πλακών δυτικά 
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της Κέρκυρας, καθώς και με την Β-ΒΔ απόκλιση που παρατηρήθηκε ανατολικότερα, στους 

πρόποδες της Πίνδου, από τους Hatzfeld et al. (1995). Οι ίδιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

η επώθηση του τεκτονικού καλύμματος της Πίνδου πάνω στην Ιόνια ενότητα, η οποία 

εξακολουθεί να είναι ενεργή σήμερα, είναι υπεύθυνη για το καθεστώς συμπίεσης που 

επικρατεί στην Ήπειρο. 

Στο μοντέλο συμπίεσης προστίθενται τα γεωμορφολογικά δεδομένα των King et al. (1983), , 

ενώ οι γεωλογικές και γεωμορφολογικές έρευνες των IGS and IFP (1966), King et al. (1993) 

και Papazachos and Kiratzi (1996), βρίσκονται σε συμφωνία με τις παρατηρήσεις αυτές. 

Οι Taymaz et al. (1991) σε εργασία τους για την περιοχή αναφέρουν ότι η Α-Δ διεύθυνσης 

σύγκλιση δημιουργεί ζώνες επώθησης με διεύθυνση Β-ΒΔ.  

Σύμφωνα με τους King et al. (1993) και Avramidis et al. (2000), η συνδυασμένη δράση των 

οριζόντιων ρηγμάτων Αγίας Κυριακής και Κούρεντων, επηρέασε τα περιβάλλοντα 

εναπόθεσης ιζημάτων και την εξέλιξη της λεκάνης Κλιματιάς – Παραμυθιάς. Το ρήγμα της 

Αγίας Κυριακής έχει σύνθετο χαρακτήρα μεταξύ εφελκυσμού και διάτμησης 

(transtensional), ο οποίος δημιούργησε συνθήκες κατάλληλες για μεγάλης κλίμακας 

υποθαλάσσιες αποθέσεις ιζημάτων (submarine fan) (Avramidis et al., 2000). Οι ίδιοι 

ερευνητές αναφέρουν ότι το ρήγμα εκτείνεται κάθετα προς τη διεύθυνση της κύριας 

επώθησης και αποτέλεσε όριο για τον τερματισμό της ιζηματογένεσης της ζώνης Γαβρόβου 

και τον περιορισμό της, προς το νότο. Υπάρχουν δηλαδή ισχυρές ενδείξεις ότι το ρήγμα της 

Αγίας Κυριακής λειτούργησε ως αποσχιστικό (tear) ρήγμα. Σε συνδυασμό με το ρήγμα των 

Κούρεντων, που έχει διεύθυνση παράλληλη στη διεύθυνση της κύριας επώθησης και 

χαρακτήρα μεταξύ συμπίεσης και διάτμησης (tranpressional), σχημάτισε το λεκανοπέδιο 

της Κληματιάς – Παραμυθιάς.  

Από την καταγραφή της σεισμικότητας και την εφαρμογή τομογραφικής διερεύνησης στην 

περιοχή, οι Martakis (2003) και Tselentis et al. (2006) εντόπισαν στρώμα εβαποριτών με 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

51 
 

επιφανειακές εμφανίσεις στην περιοχή του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. Στην εικόνα 3.1 

διακρίνονται τα κύρια διάπειρα στην ευρύτερη περιοχή και σε όλη την Ιόνια ενότητα. 

Σύμφωνα με τον Underhill (1985), κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης των Εξωτερικών 

Ελληνίδων προς τα νοτιοδυτικά, οι εβαπορίτες λειτούργησαν ως επιφάνεια αποκόλλησης η 

οποία διεισδύει προς τα ανατολικά μέσα στο υπόβαθρο της ενότητας Γαβρόβου 

(Αβραμίδης, 1999). 

 

Εικόνα 3.1: Τεκτονικός χάρτης της περιοχής της Ιόνιας Ενότητας στην οποία φαίνονται οι κύριες τεκτονικές 
δομές: ΒΔ-διεύθυνσης αντίκλινα (αποκλίνουσες κεφαλές βελών) και σύγκλινα (συγκλίνουσες κεφαλές 
βελών), μεγάλες επωθήσεις (διακεκομμένες γραμμές) και τα κύρια διάπειρα (περιοχές με κόκκινη σκίαση) 
(Κουκουβέλας, 2019). 

 

Οι Pavlides et al. (2016), σε πρόσφατη εργασία τους για την περιοχή της Ηπείρου, 

απέδωσαν τον σεισμό μεγέθους Mw=5.3 της 15ης Οκτωβρίου 2016, 20km Β-ΒΔ των 

Ιωαννίνων, σε ανάστροφο ρήγμα ή ομάδα ρηγμάτων με διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ και κλίση προς 

τα ανατολικά. 
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Οι Chatzipetros and Stergiou (2016), πραγματοποίησαν μελέτη με χρήση τηλεχειριζόμενης 

μη επανδρωμένης πτητικής μηχανής (UAV – drone) στη χαράδρα του Βίκου, υπόβαθρο της 

οποίας αποτελεί το αντίκλινο του όρους Τύμφη. Στην προκαταρκτική ερμηνεία που έδωσαν 

σχετικά με τη νέα τεκτονική της περιοχής, οι κύριες δομές είναι το ενεργό ρήγμα της 

Κόνιτσας, το οποίο πιθανώς συνδέεται με τη σεισμική ακολουθία του 1996, και το ρήγμα 

του Πάπιγκου. Και τα δύο έχουν παράταξη ΒΑ-ΝΔ, ενώ το ρήγμα της Κόνιτσας παρουσιάζει 

εντυπωσιακή μορφολογία. Οι δύο αυτές ρηξιγενείς ζώνες (Κόνιτσας και Πάπιγκου), έχουν 

προκαλέσει την ανύψωση του ορεινού όγκου της Τύμφης μετά το τελευταίο παγετώδες 

μέγιστο (LGM). 

Οι Tselentis et al. (2006) χαρακτήρισαν την περιοχή ως το ξεκάθαρο όριο ανάμεσα στο 

καθεστώς εφελκυσμού που επικρατεί στα ανατολικά και στο καθεστώς συμπίεσης που 

επικρατεί στα δυτικά. 

Γενικεύοντας τις παρατηρήσεις των παραπάνω ερευνητών διαπιστώνεται ότι το τεκτονικό 

καθεστώς της περιοχής είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, με μηχανισμούς  γένεσης που ποικίλουν 

από κανονικοί έως ανάστροφοι. Οι περιοχές που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη σεισμική 

δραστηριότητα είναι, η περιοχή του ρήγματος του Σουλίου (ή ρήγμα της Αγίας Κυριακής), 

καθώς και η περιοχή ανατολικά και δυτικά των αντικλίνων Κούρεντων και Κασιδιάρη 

(Hatzfeld et al., 1995; King et al., 1983; Kiratzi et al., 1987; Haslinger et al., 1999). Ειδικά στην 

περιοχή ανατολικά και δυτικά του αντίκλινου του Κασιδιάρη, η οποία χαρακτηρίστηκε από 

τους King et al. (1983) ως «περιοχή απότομης βύθισης», παρατηρήθηκε από τους Hatzfeld 

et al. (1995) απότομη μεταβολή των βαθών των υποκέντρων, από 5-8 km δυτικά του 

αντίκλινου σε 15-25 km ανατολικά αυτού.  

Στην Εικόνα 3.2 απεικονίζονται οι γεωτεκτονικές ζώνες στη δυτική Ελλάδα. 
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Εικόνα 3.2: Γεωλογικός χάρτης της Δυτικής Ελλάδας που απεικονίζει τις γεωτεκτονικές ζώνες στη δυτική 

Ελλάδα: 1: Thrust and Overthrust, 2: Ρήγματα με επιφανειακή εμφάνιση, 3: Πιθανά ή καλυμμένα ρήγματα, 4: 
Ποτάμι (Ntokos, 2017, τροποποιημένο). 

 

Οι μεγαλύτερες από τις παραπάνω δομές έχουν καταγραφεί στη Βάση Δεδομένων 

Σεισμογενετικών Πηγών του Ελλαδικού χώρου GreDaSS (Greek Database of Seismogenic 

Sources, www.gredass.unife.it), (Caputo & Pavlides 2013). 

Στην παρούσα εργασία, με χρήση υψηλής ποιότητας σεισμολογικών δεδομένων 

επιβεβαιώνονται οι παραπάνω παρατηρήσεις και πραγματοποιείται μία λεπτομερής 

σκιαγράφηση των γραμμικών δομών της περιοχής που παρέχει σημαντικές πληροφορίες 

για το σεισμοτεκτονικό καθεστώς της δυτικής Ελλάδας. 
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Κεφάλαιο 4 : Μικροσεισμικό δίκτυο και σεισμολογικά 

δεδομένα 

4.1 Γενικά 

Σύμφωνα με την κλίμακα Richter, κάθε σεισμική δόνηση μεγέθους έως και 2 μονάδες, δεν 

γίνεται αισθητή, καταγράφεται μόνο από ευαίσθητα σεισμολογικά όργανα και 

χαρακτηρίζεται ως μικροσεισμός. Ως εκ τούτου, προκειμένου να καταγραφούν οι 

μικροσεισμοί σε μία περιοχή, είναι ανάγκη να εγκατασταθεί πυκνό δίκτυο σεισμογράφων. 

4.2 Χαρακτηριστικά του μικροσεισμικού δικτύου 

Κατά τη χρονική περίοδο Αύγουστος 1998 – Ιούνιος 1999, εγκαταστάθηκε από το 

Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Ήπειρο, ένα σύγχρονο και 

πυκνό δίκτυο σεισμογράφων. Σκοπός της λειτουργίας του ήταν η καταγραφή της 

μικροσεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, στο πλαίσιο έρευνας για τον εντοπισμό 

κοιτασμάτων πετρελαίου. 

Το δίκτυο αποτελούσαν 40 φορητοί σεισμολογικοί σταθμοί 3 συνιστωσών. Οι 34 από 

αυτούς αποτελούνταν από 24bit σεισμογράφους τύπου Earthdata PR2400 και σεισμόμετρα 

3 συνιστωσών τύπου SIG SR2 με ιδιοσυχνότητα 4Hz τοποθετημένα μέσα σε γεωτρήσεις 

βάθους 15m, ενώ οι υπόλοιποι 6 σταθμοί αποτελούνταν από 18bit καταγραφικά τύπου 

Teledyne PDAS100 και 3 σεισμόμετρα Teledyne S13 με ιδιοσυχνότητα 1Hz. Τους 

τελευταίους δύο μήνες της περιόδου καταγραφής, προκειμένου να καλυφθεί πληρέστερα η 

περιοχή νότια του όρους Τύμφη προστέθηκαν 4 ακόμα σταθμοί. Η καταγραφή ήταν 

συνεχής στα 100 samples/sec και η αποθήκευση των δεδομένων γινόταν σε σκληρούς 

δίσκους χωρητικότητας 10 GB. 
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Στην Εικόνα 4.1, απεικονίζονται οι θέσεις των σταθμών του μικροσεισμικού δικτύου στην 

Ήπειρο. 

 

Εικόνα 4.1: Οι θέσεις των σταθμών του μικροσεισμικού δικτύου στην Ήπειρο που λειτούργησε το διάστημα 
Αύγουστος 1998 – Ιούνιος 1999. 

 

Σε κάθε σταθμό προσαρμόστηκε GPS τύπου Magellan για συγχρονισμό. Τα GPS ήταν 

υψηλής ακρίβειας με σφάλμα μέτρησης χρόνου μικρότερο των 20μsec και 

χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την εκτίμηση των γεωγραφικών συντεταγμένων των θέσεων 

των σταθμών. Επιπρόσθετα, για να βρεθεί η θέση του κάθε σταθμού με μεγαλύτερη 

ακρίβεια από αυτή που προσφέρει το GPS, πραγματοποιήθηκαν 10 μετρήσεις για κάθε 

σταθμό οι οποίες στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν σε στρατιωτικούς τοπογραφικούς 

χάρτεςτης ΓΥΣ, κλίμακας 1:10,000. 

Στον πίνακα 4.1 περιέχονται τα ονόματα, οι γεωγραφικές συντεταγμένες και τα υψόμετρα 

των 44 σταθμών, ενώ στο χάρτη απεικονίζεται η χωρική τους κατανομή. Με κόκκινο χρώμα, 

στον πίνακα, επισημαίνονται οι 4 σταθμοί που προστέθηκαν τους τελευταίους δύο μήνες 
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της περιόδου καταγραφής στην περιοχή νότια της Τύμφης, προκειμένου να καλυφθεί 

πληρέστερα η περιοχή. 
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Πίνακας 4.1: Οι σταθμοί του μικροσεισμικού δικτύου. 

 

 

ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΕΩΓΡ. ΠΛΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡ. ΜΗΚΟΣ 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 

(m) 

1 Παρδαλίτσα PRD 39,5028 20,6355 850 

2 Ασπροχώρι ASP 39,5007 20,7065 420 

3 Δοδώνη DOD 39,5443 20,7713 650 

4 Πολύγυρος POL 39,5805 20,6650 780 

5 Μουζακαίοι MZK 39,5683 20,9448 620 

6 Πεδινή PED 39,6120 20,8345 650 

7 Ραδοβίζι RAD 39,5805 20,5933 660 

8 Κράψη KRA 39,6448 21,0282 840 

9 Περάτης PER 39,6473 20,7263 690 

10 Σπήλαιο SPL 39,6482 20,6683 620 

11 Μάζια MAZ 39,6665 20,9568 780 

12 Άμμος AMM 39,6747 20,8315 810 

13 Λεπτοκαριά LPT 39,6580 20,5140 240 

14 Ωραιόκαστρο ORK 39,9887 20,5515 630 

15 Ροδοτόπι RDT 39,7137 20,7225 510 

16 Σουλόπουλο SUL 39,7187 20,5983 270 

17 Αγία Μαρίνα MAR 39,7313 20,8160 650 

18 Καβαλάρι KVL 39,7353 20,9348 660 

19 Πογονιανή POG 40,0088 20,4197 885 

20 Περίβλεπτος PRV 39,7672 20,7767 650 

21 Αετόπετρα AET 39,7628 20,5378 720 

22 Λιάς LIA 39,7567 20,4037 670 

23 Προτόπαπα PRO 39,7713 20,6935 750 

24 Ριάχοβο RIA 39,7987 20,5945 450 

25 Βατατάδες VAT 39,8130 20,6512 600 

26 Δρυμάδες DRY 40,0617 20,4385 1050 

27 Μολιβδοσκέπαστο MOL 40,0620 20,5690 620 

28 Παρακάλαμος PKL 39,8608 20,5745 400 

29 Κάτω Πεδινά KPD 39,8818 20,6742 690 

30 Χαραυγή XRG 39,8637 20,3992 630 

31 Κεράσοβο KER 39,8847 20,4685 660 

32 Λίμνη LMN 39,9132 20,5385 480 

33 Ζάβροχο ZVR 39,9167 20,4015 630 

34 Άγιος Μηνάς MNS 39,9477 20,6702 810 

35 Πάπιγκο PAP 39,9662 20,7182 900 

36 Μπαλτούμας BAL 39,7027 20,9870 510 

37 Μπουραζάνι BUR 40,0505 20,6240 420 

38 Δίλοφο DIL 39,8537 20,7652 840 

39 Ψηλόκαστρο PSK 39,8402 20,4877 690 

40 Ζίτσα ZTS 39,7515 20,6488 650 

41 Ασπράγγελοι AGL 39,8232 20,7227 1212 

42 Πετσάλι PTS 39,7982 20,7105 435 

43 Καλπάκι KLP 39,8948 20,6245 602 

44 Άγιος Κωνσταντίνος AKN 39,8662 20,7182 884 
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4.3 Εγκατάσταση του μικροσεισμικού δικτύου 

Η σωστή εγκατάσταση και λειτουργία των σεισμολογικών σταθμών έχει πρωτεύουσα 

σημασία στην όποια έρευνα ακολουθήσει, διότι εξασφαλίζει καλύτερης ποιότητας 

δεδομένα. Η διαδικασία εγκατάστασης ενός μικροσεισμικού δικτύου περιλαμβάνει τρία 

βήματα: 

1. Επιλογή των θέσεων των σταθμών, 

2. Τοποθέτηση των οργάνων, 

3. Έλεγχος. 

Η επιλογή των θέσεων των σταθμών στην Ήπειρο πραγματοποιήθηκε βάσει των παρακάτω 

προϋποθέσεων: 

 Ο ελάχιστος αριθμός σταθμών που απαιτείται για ικανοποιητική κάλυψη της περιοχής 

μελέτης ορίζεται ως ο λόγος του εμβαδού Α της περιοχής, προς το τετράγωνο της 

απόστασης d μεταξύ των σταθμών. Η απόσταση d, σύμφωνα με τους Lee και Stewart 

(1981), πρέπει να ισούται με τα αναμενόμενα εστιακά βάθη των σεισμών που 

καταγράφονται. Το συνολικό εμβαδόν της περιοχής μελέτης στην Ήπειρο ήταν 3600km2, 

το εστιακό βάθος της πλειοψηφίας των σεισμών ήταν μικρότερο από 12km και η μέση 

απόσταση μεταξύ των σταθμών 10km. Τοποθετήθηκαν 44 σεισμογράφοι με αποτέλεσμα 

η προϋπόθεση αυτή να πληρείται επαρκώς. 

 Η μέγιστη γωνία κάλυψης μεταξύ των σταθμών ως προς το επίκεντρο (azimuthal gap) 

πρέπει να είναι μικρότερη των 180˚ (Lee και Stewart, 1981). 

 Η απόσταση μεταξύ του επικέντρου και του κοντινότερου στο επίκεντρο σταθμού, 

πρέπει να είναι μικρότερη του εστιακού βάθους (Lee και Stewart, 1981). Στην Ήπειρο η 

πλειοψηφία των σεισμών έχει εστιακό βάθος μεταξύ 5-15km. 

 Προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η εισαγωγή θορύβου στις καταγραφές, οι 

σταθμοί πρέπει να τοποθετούνται μακριά από κατοικημένες περιοχές και μακριά από 
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ψηλά δένδρα ή κεραίες, η ταλάντωση των οποίων δημιουργεί θόρυβο μεγάλου πλάτους. 

Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτησή τους σε χαλαρά εδάφη, όπως είναι τα 

αλλούβια, διότι ενισχύουν τον εδαφικό θόρυβο. 

 Τέλος, η γεωμετρία του δικτύου πρέπει να καλύπτει γεωγραφικά την περιοχή μελέτης 

καθώς και πιθανές υποπεριοχές υψηλού ενδιαφέροντος, η πρόσβαση σε κάθε σταθμό 

να είναι εύκολη και να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα και τα σημεία τοποθέτησης να 

παρέχουν ασφάλεια για τα σεισμολογικά όργανα. 

Η τοποθέτηση των σεισμομέτρων έγινε μέσα σε γεωτρήσεις βάθους 15m. Για περιορισμό 

του εδαφικού θορύβου στις καταγραφές, οι γεωτρήσεις πληρώθηκαν με τσιμέντο. Όπου 

δεν υπήρχε δυνατότητα προστασίας των οργάνων μέσα σε ήδη υπάρχοντα κτήρια, 

κατασκευάστηκαν αυτοσχέδιοι χώροι στέγασής τους. Εκεί, εγκαταστάθηκαν και τα 

συστήματα χρονισμού (GPS) και οι σεισμογράφοι. 

Για χρονική διάρκεια ενός μήνα από τη στιγμή της εγκατάστασης του δικτύου, 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τη σωστή λειτουργία των οργάνων και την ποιότητα των 

καταγραφών και εξετάστηκε η περίπτωση μεταφοράς/μετακίνησης κάποιων σταθμών για 

καλύτερη κάλυψη της περιοχής σε σχέση με τη σεισμικότητά της. 

4.4 Συλλογή και επεξεργασία των σεισμολογικών δεδομένων 

Σε δεκαπενθήμερη βάση συνεργείο του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών πραγματοποιούσε επίσκεψη στους σταθμούς, όπου γινόταν έλεγχος των οργάνων 

και αποκατάσταση πιθανών βλαβών, συλλογή των δεδομένων και αντικατάσταση των 

σκληρών δίσκων των σεισμογράφων και μεταφορά τους στη βάση επεξεργασίας στο 

Εργαστήριο Σεισμολογίας στην Πάτρα. 

Τα δεδομένα, αφού συγκεντρώνονταν σε έναν κεντρικό διακομιστή (server), ταξινομούνταν 

ανά σταθμό και ημέρα. Η διαλογή των σεισμών γινόταν με δύο προγράμματα που έχουν 

αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Autopick και το 
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Selection. Συγκεκριμένα, με το πρόγραμμα Autopick, επιλέγονταν από την εικοσιτετράωρη 

καταγραφή κάθε σταθμού οι σεισμοί και αποθηκεύονταν σε ξεχωριστό αρχείο. Το 

πρόγραμμα Selection στη συνέχεια, συσχέτιζε χρονικά τα σεισμικά γεγονότα από κάθε 

σταθμό και ανάλογα με τον αριθμό των σταθμών που είχαν καταγράψει το γεγονός, 

επιλέγονταν οι σεισμοί προς ανάλυση. 

Για την ανάλυση των σεισμολογικών δεδομένων, με προσδιορισμό των χρόνων άφιξης των 

σεισμικών κυμάτων P και S κάθε σεισμού, της διάρκειάς του και των χαρακτηριστικών των 

αφίξεων, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα επεξεργασίας σεισμογραμμάτων SISMWIN 

(Ξανάλατος κ.α., 1998). Στη συνέχεια πραγματοποιείτο ο προσδιορισμός της θέσης της 

εστίας των σεισμών με το πρόγραμμα υπολογισμού υποκέντρων και σεισμικών 

παραμέτρων Hypo71pc (Lee and Lahr, 1975, και Lee and Valdes, 1985). 

Στο διάγραμμα 4.1, παρουσιάζεται η πορεία εργασιών που ακολουθήθηκε για τη συλλογή 

και επεξεργασία των σεισμολογικών δεδομένων. 

 

Διάγραμμα 4.1: Πορεία εργασιών για τη συλλογή και την επεξεργασία των σεισμολογικών δεδομένων. 

4.5 Σεισμολογικά δεδομένα 

Κατά τη διάρκεια της δεκάμηνης λειτουργίας του δικτύου καταγράφηκαν 1368 σεισμοί, με 

901 από αυτούς εντός της περιοχής μελέτης ή πολύ κοντά σε αυτή. Τα μεγέθη των σεισμών 

Επίσκεψη 
στους 

σταθμούς 

• Έλεγχος οργάνων 

• Αποκατάσταση βλαβών 

• Συλλογή και μεταφορά δίσκων 

Συγκέντρωση 
δεδομένων 
στο Server 

• Autopick, ανά σταθμό 

• Selection, ανά ημέρα 

Ανάλυση 
σεισμ/κών 
δεδομένων 

•Επεξεργασία σεισμογραμμάτων - προσδιορισμός 
χρόνων άφιξης P & S, (Sismwin) 
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κυμαίνονταν από 1,11–4,69 ML (τοπικό μέγεθος) και τα εστιακά τους βάθη από πολύ κοντά 

στην επιφάνεια έως 46km, με την πλειοψηφία αυτών από 0-10km. 

Αρχικά, προσδιορίστηκαν οι εστίες  των 1368 καταγεγραμμένων σεισμικών γεγονότων, με 

την απλή μέθοδο προσδιορισμού υποκέντρων Hypo71 (Lee and Lahr, 1975; Lee and Valdes, 

1985), κάνοντας χρήση μονοδιάστατου (1Δ) μοντέλου ταχυτήτων (Martakis, 2003). 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, πραγματοποιήθηκε εκ νέου προσδιορισμός των 

υποκέντρων των 1368 καταγεγραμμένων σεισμικών γεγονότων, με την πιθανολογική, μη-

γραμμική μέθοδο, NLLoc (Lomax et al., 2000) κάνοντας χρήση του τρισδιάστατου μοντέλου 

(3Δ) ταχυτήτων του Martakis (2003), σε συνδυασμό με τα μοντέλα των Haslinger (1998) και 

Haslinger et al. (1999). Προέκυψαν 518 υπόκεντρα, εντός της περιοχής μελέτης. Οι 

υπόλοιποι σεισμοί απορρίφθηκαν από τη διαδικασία βάσει χωρικών κριτηρίων (βρίσκονταν 

στα όρια ή εκτός ορίων της περιοχής μελέτης). 

Ακολούθησε επαναπροσδιορισμός των υποκέντρων των σεισμών, με τη μέθοδο των διπλών 

διαφορών, HypoDD (Waldhauser & Ellsworth, 2000), κάνοντας χρήση μονοδιάστατου (1Δ) 

μοντέλου ταχυτήτων (Martakis, 2003). Για τη διαδικασία αυτή επιλέχθηκαν 452 σεισμοί από 

τους αρχικά προσδιορισμένους, εντός της περιοχής μελέτης. Από την περιοχή του 

λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων απορρίφθηκαν οι σεισμοί που είχαν εντοπιστεί σε βάθος 

<3km. Προέκυψαν 46 συστάδες σεισμών. Επιλέχθηκαν με ποσοτικά κριτήρια (πλήθος 

σεισμών >10), για περαιτέρω επεξεργασία, οι 10 από αυτές (σύνολο 271 σεισμοί) και 

επαναπροσδιορίστηκαν οι εστίες  των 271 σεισμών. 

Οι εστίες  των ίδιων 271 σεισμών επαναπροσδιορίστηκαν με τη μέθοδο των διπλών 

διαφορών HypoDD 2.1b (Waldhauser, 2001), κάνοντας χρήση τρισδιάστατου (3Δ) μοντέλου 

ταχυτήτων (Martakis, 2003; Haslinger, 1998; Haslinger et al, 1999). Τα παραπάνω μοντέλα 

ταχυτήτων περιγράφονται αναλυτικά στο 5ο κεφάλαιο και παρουσιάζονται στους σχετικούς 

πίνακες του ίδιου κεφαλαίου. 
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Στη συνέχεια, υπολογίστηκαν οι μηχανισμοί γένεσης των 271 επαναπροσδιορισμένων σε 1Δ 

(HypoDD) σεισμών, με το πρόγραμμα FPFIT (Reasenberg and Oppenheimer, 1985). 

Προέκυψαν 214 μηχανισμοί γένεσης. 

Για τον προσδιορισμό του προσανατολισμού των ρηγμάτων και της διεύθυνσης διάρρηξης, 

εφαρμόστηκε στα ίδια 271 υπόκεντρα η Μέθοδος των Τριών Σημείων (Three-Point 

Method), (Fehler et al., 1987).  

Εφαρμόστηκε φασματική ανάλυση, στα 271 επαναπροσδιορισμένα σε 1Δ (HypoDD) 

υπόκεντρα, με το λογισμικό EQK_SRC_PARA (Kumar et al., 2012) και υπολογίστηκαν οι 

Σεισμικές Παράμετροι. Στη συνέχεια έγινε γραμμική συσχέτιση μεταξύ των σεισμικών 

παραμέτρων, για 200 από τους σεισμούς αυτούς. Οι υπόλοιποι αποκλείστηκαν διότι 

παρουσίασαν ακραίες τιμές των σεισμικών παραμέτρων. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ποσοτική σύγκριση μεταξύ των υπολογισμένων θέσεων των 

εστιών 211 σεισμών, που ήταν κοινοί στις διαφορετικές μεθόδους προσδιορισμού και 

επαναπροσδιορισμού. 

Στο Παράρτημα Α, παρατίθεται Πίνακας που περιλαμβάνει τους 211 σεισμούς στην περιοχή 

οι οποίοι ήταν κοινοί σε όλες τις μεθόδους προσδιορισμού – επαναπροσδιορισμού των 

υποκέντρων: 

Στο Διάγραμμα 4.2 που ακολουθεί (σελ. 63-65), παρουσιάζονται σχηματικά οι διαδικασίες 

που εκτελέστηκαν και το πλήθος των δεδομένων εισόδου και εξόδου, αντίστοιχα, σε 

καθεμία. 
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Μικροσεισμικό Δίκτυο 

Κατέγραψε 1368 σεισμούς 

Hypo71 - μονοδιάστατος προσδιορισμός 

Είσοδος: 1368 καταγραφές 

Έξοδος: 1368 προσδιορισμένα υπόκεντρα 

NLLoc - τρισδιάστατος προσδιορισμός 

Είσοδος: 1368 καταγραφές 

Έξοδος: 518 προσδιορισμένα υπόκεντρα – τα υπόλοιπα απορρίφθηκαν από τη 
διαδικασία βάσει χωρικών κριτηρίων 

HypoDD - μονοδιάστατος προσδιορισμός 

Είσοδος: 452 προσδιορισμένα υπόκεντρα από το Hypo71 - επιλογή βάσει χωρικών 
κριτηρίων 

Έξοδος_1: 46 συστάδες (452 σεισμοί) 

Επιλογή και είσοδος εκ νέου: 10 συστάδες βάσει ποσοτικών κριτηρίων -  σύνολο 271 
σεισμοί 

Έξοδος_2: 271 επαναπροσδιορισμένα υπόκεντρα (10 συστάδες) 
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HypoDD_2.1b - τρισδιάστατος προσδιορισμός 

Είσοδος: 271 σεισμοί (10 συστάδες) 

Έξοδος: 271 επαναπροσδιορισμένα υπόκεντρα  

FP-FIT 

Είσοδος: 271 σεισμοί (10 συστάδες) 

Έξοδος: 214 μηχανισμοί γένεσης 

3-Point Method 

Είσοδος: 271 σεισμοί (10 συστάδες) 

Έξοδος: 10 στερεογράμματα (271 σεισμοί - 10 συστάδες) 
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Διάγραμμα 4.2: Το πλήθος των δεδομένων εισόδου και εξόδου σε καθεμία διαδικασία που εφαρμόστηκε 
στην παρούσα εργασία. 

  

EQK_SRC_PARA  

Είσοδος: 271 σεισμοί  

Έξοδος: 271 σεισμικά φάσματα - Επιλογή 200 για γραμμική παλινδρόμηση 
(εξαιρέθηκαν οι ακραίες τιμές σεισμικών παραμέτρων) 

Σύγκριση Μεθόδων Προσδιορισμού Υποκέντρων  

Είσοδος: 211 κοινοί σεισμοί 
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Κεφάλαιο 5 : Προσδιορισμός των εστιών των σεισμών με 

χρήση μοντέλων ταχυτήτων σε 1Δ και σε 3Δ 

5.1 Εισαγωγή  

Ο προσδιορισμός της θέσης (x,y,z,t) της εστίας ενός σεισμού, είναι μία διαδικασία 

καθοριστικής σημασίας στη σεισμολογία και για την εφαρμογή της έχουν αναπτυχθεί 

πολλές μεθοδολογίες. Στην παρούσα εργασία, εφαρμόστηκαν δύο διαφορετικές μέθοδοι σε 

σεισμολογικά δεδομένα υψηλής ποιότητας, οι οποίες έκαναν χρήση μοντέλων ταχυτήτων 

σε μια και τρείς διαστάσεις, αντίστοιχα: (i) η μέθοδος προσδιορισμού υποκέντρων Hypo71 

με χρήση μονοδιάστατου μοντέλου ταχυτήτων και (ii) η πιθανολογική, μη γραμμική 

μέθοδος προσδιορισμού υποκέντρων NonLinLoc (NLLoc) με χρήση τρισδιάστατου μοντέλου 

ταχυτήτων.  

5.2 Μονοδιάστατα μοντέλα ταχυτήτων (από βιβλιογραφικά 

δεδομένα) 

Για τη Δυτική Ελλάδα ή για επιμέρους περιοχές της, έχουν προταθεί τέσσερα μονοδιάστατα 

μοντέλα ταχυτήτων των σεισμικών κυμάτων: 

Το μοντέλο ταχυτήτων που χρησιμοποιείται από το Εργαστήριο Σεισμολογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών (Tselentis, 1998) για τον προσδιορισμό των επικέντρων των 

σεισμών στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, το οποίο παρουσιάζεται στον πίνακα 5.1: 
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Πίνακας 5.1: Μονοδιάστατο μοντέλο ταχυτήτων από Tselentis (1998). 

Βάθος (km) 
Vp (km/sec) Vs (km/sec) 

0.0 1.42 0.80 

0.5 2.67 1.50 

1.0 4.45 2.50 

2.0 5.70 3.20 

5.0 6.00 3.37 

18.0 6.40 3.60 

40.0 7.90 4.44 

 

Το μοντέλο που προτάθηκε από τους Haslinger (1998) και Haslinger et al. (1999), για την 

περιοχή του κόλπου της Άρτας, το οποίο παρουσιάζεται στον πίνακα 5.2: 

Πίνακας 5.2: Μονοδιάστατο μοντέλο ταχυτήτων κατά Haslinger (1998). 

Βάθος (km) 
Vp (km/sec) 

0.0 5.38 

4.0 5.83 

7.0 6.25 

10.0 6.38 

20.0 6.44 

30.0 6.50 

40.0 8.00 

 

Το μοντέλο που προτάθηκε από τους Hatzfeld et al. (1995) και αναφέρεται στην περιοχή της 

Ακαρνανίας και της Ηπείρου, το οποίο παρουσιάζεται στον πίνακα 5.3: 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

68 
 

Πίνακας 5.3: Μονοδιάστατο μοντέλο ταχυτήτων (Hatzfeld, 1995). 

Βάθος (km) 
Vp (km/sec) 

0.0 5.10 

5.0 5.80 

17.0 6.20 

40.0 7.60 

 

Το μοντέλο που προτάθηκε από τον Martakis (2003) για την περιοχή μελέτης, το οποίο 

παρουσιάζεται στον πίνακα 5.4: 

Πίνακας 5.4: Μονοδιάστατο μοντέλο ταχυτήτων και του λόγου Vp/Vs (Martakis, 2003). 

Βάθος (km) 
Ταχύτητα Vp 

(km/sec) 

Vp/Vs Συνολικό RMS 

(sec) 

0 5.12 1.84 

0.1119 

2 5.33 1.77 

4 5.52 1.78 

6 5.62 1.79 

8 5.82 1.79 

10 6.05 1.83 

15 6.25 1.85 

20 6.39 1.85 

30 6.50 1.85 

40 8.0 1.80 
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5.3 Μοντέλα ταχυτήτων 3Δ 

Από την τομογραφική διερεύνηση της Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε από τον Martakis 

(2003), προέκυψε για την ίδια περιοχή μελέτης τρισδιάστατο μοντέλο ταχυτήτων για βάθη 

0-10km. Δημιουργήθηκε τρισδιάστατος κάναβος, σε κάθε κυψελίδα του οποίου αποδόθηκε 

μία τιμή ταχύτητας των σεισμικών κυμάτων P και S. Οι διαστάσεις των κυψελίδων 

καθορίστηκαν από τη σεισμική δραστηριότητα, ενώ η διεύθυνση του κανάβου τέθηκε 

παράλληλη προς τις κύριες γεωλογικές δομές της περιοχής. Συγκεκριμένα, η ομοιόμορφη 

κατανομή της σεισμικότητας στην περιοχή, οδήγησε στη δημιουργία κανάβου με σταθερό 

μέγεθος κυψελίδων, ενώ η διεύθυνση του κανάβου καθορίστηκε στις 30ο σε σχέση με το 

Βορά (ΒΔ-ΝΑ).  

5.4 Επιλογή μοντέλου ταχυτήτων για τον προσδιορισμό των εστιών 

των σεισμών στην Ήπειρο 

Για τον αρχικό προσδιορισμό των εστιών των σεισμών της περιοχής μελέτης, με το 

πρόγραμμα Hypo71, χρησιμοποιήθηκε το μονοδιάστατο μοντέλο ταχυτήτων που 

προτάθηκε από τον Martakis (2003) (Πίνακας 5.4). 

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο ήταν οι εξής: 

1. Έχει το μικρότερο συνολικό RMS σε σχέση με τα άλλα προτεινόμενα μοντέλα σε 1Δ,  

2. Έχει αναπτυχθεί για την περιοχή μελέτης. 

Για τον προσδιορισμό των εστιών των σεισμών της περιοχής μελέτης, με την πιθανολογική, 

μη γραμμική μέθοδο προσδιορισμού υποκέντρων NonLinLoc, χρησιμοποιήθηκε το 

τρισδιάστατο μοντέλο ταχυτήτων που προτάθηκε από τον Martakis (2003), για βάθη 0-

10km. 

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο ήταν οι εξής: 

1. Είναι το μοναδικό λεπτομερές 3Δ μοντέλο για την περιοχή μελέτης, 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

70 
 

2. Έχει αναπτυχθεί για την περιοχή μελέτης. 

Για τα μεγαλύτερα βάθη 11-40km χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο που προτάθηκε από τους 

Haslinger (1998); Haslinger et al. (1999) (Πίνακας 5.2). Σύμφωνα με τους Papazachos et al. 

(1995) και Hatzfeld et al. (1995), στην περιοχή μελέτης η ασυνέχεια Moho τοποθετείται στα 

40km. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την παρατηρούμενη σεισμικότητα, στην οποία 

φαίνεται ότι η σεισμική δραστηριότητα σταματάει στα 36km. 

5.5 Η μέθοδος προσδιορισμού υποκέντρων Hypo71 

Ο αρχικός προσδιορισμός των εστιών για καθένα από τους 1368 σεισμούς που 

καταγράφηκαν από το μικροσεισμικό δίκτυο, έγινε με χρήση της, γραμμικής μεθόδου 

προσδιορισμού υποκέντρων Hypo71 (Lee and Lahr, 1975; Lee and Valdes, 1985). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των σταθμών του δικτύου, το μοντέλο ταχυτήτων 1Δ, τις 

τιμές των πλατών των καταγραφών και τις αφίξεις P, S σεισμικών κυμάτων σε κάθε σταθμό, 

δημιουργεί έναν υποθετικό χρόνο γένεσης του σεισμού και μία υποθετική θέση 

υποκέντρου. Στη συνέχεια, βελτιώνει τον προσδιορισμό τους, με μία επαναληπτική 

διαδικασία ελαχιστοποίησης του ελαχίστου τετραγωνικού σφάλματος (least square error) 

του χρόνου διάδοσης. 

Στην έξοδο υπολογίζει τον χρόνο γένεσης του σεισμού, τις συντεταγμένες του επικέντρου, 

το τοπικό μέγεθος του σεισμού, το σφάλμα προσδιορισμού του χρόνου γένεσης του 

σεισμού, RMS, το οριζόντιο σφάλμα προσδιορισμού της θέσης του επικέντρου, ERH σε Km, 

το κατακόρυφο σφάλμα προσδιορισμού του εστιακού βάθους, ERZ σε Km, το πλήθος των P 

και S φάσεων που χρησιμοποιήθηκαν συνολικά για τον προσδιορισμό του υποκέντρου και 

του χρόνου γένεσης του σεισμού, NO, τη μέγιστη αζιμουθιακή απόκλιση, GAP, και την 

ποιότητα επίλυσης του υποκέντρου, Q, η οποία δηλώνει την ακρίβεια στον υπολογισμό των 

βασικών εστιακών παραμέτρων του σεισμού και την αξιοπιστία της επίλυσης. 
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5.6 Εφαρμογή της μεθόδου Hypo71 με χρήση μοντέλου ταχυτήτων 

σε 1Δ στα σεισμολογικά δεδομένα της Ηπείρου - Δεδομένα και 

παράμετροι επεξεργασίας 

Για τη διαδικασία του αρχικού προσδιορισμού των εστιών των σεισμών με τη μέθοδο 

Hypo71, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο ταχυτήτων 1Δ που προτάθηκε, από τον Martakis 

(2003) και περιγράφηκε προηγουμένως. 

Στην εικόνα 5.1, παρουσιάζονται η κατανομή των επικέντρων και εγκάρσια τομή σε 

διεύθυνση ΝΔ-ΒΑ της περιοχής μελέτης, των προσδιορισμένων σεισμικών γεγονότων με τη 

μέθοδο Hypo71 και με χρήση μονοδιάστατου μοντέλου ταχυτήτων. Η απεικόνιση έγινε με 

το πακέτο προγραμμάτων ανοικτού κώδικα GMT (Wessel and Smith, 1998). 

Συνυπολογίστηκαν 35.114 αφίξεις P και S κυμάτων συνολικά, με μέσο όρο 25 αφίξεις για 

κάθε σεισμό. Οι εστίες  1368 σεισμών υπολογίστηκαν με πλήθος αφίξεων >=8, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονταν περισσότερες από μία αφίξεις S κυμάτων, (όπως υποδεικνύουν οι 

Chatelain et al., 1980). Η μέγιστη αζιμουθιακή απόκλιση, GAP για 452 σεισμούς ήταν <180o 

(όπως υποδεικνύει ο Kissling (1988) για μεγαλύτερη ακρίβεια στον προσδιορισμό του 

υποκέντρου). Η διάμεσος του σφάλματος RMS, ήταν 0,12, του οριζόντιου σφάλματος, ERH, 

ήταν 0,5 και του κατακόρυφου σφάλματος, ERZ, ήταν 0,6 Km, εξαιρώντας τους σεισμούς 

εκτός δικτύου ή στα όριά του, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από μεγάλη αβεβαιότητα στην 

επίλυση (παράγοντας Q=D1 και GAP>180o). 
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Εικόνα 5.1: Η κατανομή των επικέντρων (επάνω) και η εγκάρσια τομή διεύθυνσης ΝΔ-ΒΑ της περιοχής 
μελέτης (κάτω) των προσδιορισμένων σεισμικών γεγονότων με τη μέθοδο Hypo71 με χρήση μοντέλου 
ταχυτήτων σε 1Δ. Απεικονίζονται τα επίκεντρα εντός της περιοχής του δικτύου, κατόπιν διαλογής.  

 

5.7 Μεθοδολογία προσδιορισμού υποκέντρων με χρήση μοντέλου 

ταχυτήτων σε 3Δ - Μέθοδος NonLinLoc 

Στα ίδια σεισμολογικά δεδομένα, εφαρμόστηκε η πιθανολογική, μη-γραμμική μέθοδος 

προσδιορισμού υποκέντρων NonLinLoc (NLLoc), (Lomax et al., 2000), με χρήση μοντέλου 
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ταχυτήτων σε 3Δ, προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα υπολογισμού της θέσης 

των υποκέντρων των σεισμών. Επιπροσθέτως, η μη γραμμική μέθοδος παρέχει αξιοπιστία 

στον προσδιορισμό των σφαλμάτων. 

Το πακέτο προγραμμάτων NLLoc αποτελείται από τα ακόλουθα προγράμματα: 

Το Vel2Grid, το οποίο λαμβάνει ως είσοδο την περιγραφή ενός μοντέλου ταχυτήτων και 

δημιουργεί έναν τρισδιάστατο κάναβο.   

Το Grid2Time, το οποίο λαμβάνει ως είσοδο έναν τρισδιάστατο κάναβο και υπολογίζει τους 

χρόνους διαδρομής μέσα σε αυτόν, από ένα σημείο του, προς όλα τα άλλα σημεία.  

Το Time2EQ, το οποίο λαμβάνει ως είσοδο μία θέση υποκέντρου και ένα σύνολο κάναβων 

με τους χρόνους διαδρομής και υπολογίζει τους προβλεπόμενους χρόνους διάδοσης.  

Το LocSum, ένα βοηθητικό πρόγραμμα το οποίο εξάγει τα αποτελέσματα του 

προσδιορισμού των υποκέντρων καθώς και τις πιθανές υποκεντρικές θέσεις με τη μορφή 

ενός νέφους (PDFs - Possibility Density Function - scatter cloud).  

Για τη χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται τα βοηθητικά προγράμματα 

Grd2GMT και SeismicityViewer. 

Στην Εικόνα 5.2 απεικονίζεται ένα παράδειγμα του νέφους πυκνότητας πιθανότητας (PDFs 

scatter cloud) των υποκέντρων για δύο σεισμούς που καταγράφηκαν στην περιοχή μελέτης, 

όπως υπολογίστηκε από το λογισμικό NLLoc. Στον πρώτο σεισμό (αριστερό σκέλος της 

εικόνας), το  νέφος είναι συμπαγές υποδηλώνοντας μεγάλη ακρίβεια στην επίλυση. 

Αντίθετα, στον δεύτερο σεισμό (δεξιό σκέλος της εικόνας), ο οποίος βρίσκεται εκτός των 

ορίων της περιοχής του δικτύου, το νέφος είναι διεσπαρμένο και η επίλυση χαρακτηρίζεται 

από  μεγάλο σφάλμα. Οι κάθετοι μεταξύ τους άξονες X,Y,Z, προσδιορίζουν την θέση στο 

χώρο. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

74 
 

 

Εικόνα 5.2: Παράδειγμα απεικόνισης του νέφους πυκνότητας πιθανότητας (PDFs scatter cloud) των 
υποκέντρων για δύο σεισμούς που καταγράφηκαν στην περιοχή μελέτης, όπως υπολογίστηκε από το 
λογισμικό NLLoc. 

 

Σύμφωνα με τη μέθοδο NLLoc, αρχικά δημιουργείται ένας κάναβος που αποτελείται από 

ένα σύνολο κόμβων οι οποίοι ισαπέχουν μεταξύ τους. Στον κάθε κόμβο δίδεται η τιμή 1/V 

(το αντίστροφο της ταχύτητας), όπως αυτή ορίζεται από το μοντέλο ταχυτήτων. Έτσι 

δημιουργείται ένα αρχείο (header and buffer) βάσει του 3Δ μοντέλου το οποίο περιέχει τις 

ταχύτητες και την επιβράδυνση.  

Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι χρόνοι διαδρομής από κάθε κόμβο του τρισδιάστατου 

κανάβου προς κάθε σταθμό. Έτσι, για κάθε σταθμό, αποθηκεύεται στον δίσκο ένας νέος 

τρισδιάστατος κάναβος, που σε κάθε κόμβο του αντιστοιχίζεται η τιμή ενός χρόνου 

διάδοσης. Οι χρόνοι διαδρομής υπολογίζονται από την επίλυση της εξίσωσης Eikonal Finite-

Difference των Podvin and Lecomte (1991). Από τις διαβαθμίσεις του χρόνου διαδρομής 

υπολογίζονται προαιρετικά οι γωνίες ανάδυσης των σεισμικών κυμάτων στις πιθανές 

θέσεις καταγραφής στην επιφάνεια του εδάφους (επιφανειακά κομβικά σημεία του 

κανάβου).  

Σύμφωνα με τους Podvin and Lecomte (1991), σε έναν τρισδιάστατο κάναβο, ο χρόνος 

άφιξης του σεισμικού κύματος σε έναν κόμβο μπορεί να υπολογιστεί ανεξάρτητα από τη 

θέση της πηγής, αν είναι γνωστοί οι χρόνοι άφιξης στους γειτονικούς κόμβους. Η μέθοδος 

αυτή, υπολογίζει με ακρίβεια τους χρόνους διαδρομής ακόμα και κοντά σε επιφάνειες με 
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απότομες αλλαγές της τιμής της ταχύτητας των σεισμικών κυμάτων. Εφαρμόζει την αρχή 

του Huygen, η οποία βασίζεται στην επανεκπομπή της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. 

Σύμφωνα με αυτή, κάθε τμήμα του οπτικού μετώπου στο χώρο, είναι μία πηγή ενός 

δευτερογενούς σφαιρικού κύματος. Δηλαδή κάθε σημείο μιας κυματομορφής σε κάποια 

χρονική στιγμή, θεωρείται πηγή για την επόμενη διαταραχή.  

Στις εικόνες 5.3, 5.4, 5.5 και 5.6 παρουσιάζεται η κατανομή των χρόνων διαδρομής και οι 

γωνίες ανάδυσης των P και S κυμάτων ως προς μία θεωρητική θέση, για τον σταθμό ΑΕΤ, σε 

κατακόρυφο επίπεδο. 

 

Εικόνα 5.3: Κατανομή των χρόνων διαδρομής των P κυμάτων ως προς μία θεωρητική θέση σε κατακόρυφο 
επίπεδο, όπως αυτοί υπολογίστηκαν από το λογισμικό NLLoc για τον σταθμό ΑΕΤ. 

 

Εικόνα 5.4: Κατανομή των χρόνων διαδρομής των S κυμάτων ως προς μία θεωρητική θέση σε κατακόρυφο 
επίπεδο, όπως αυτοί υπολογίστηκαν από το λογισμικό NLLoc για τον σταθμό ΑΕΤ. 
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Εικόνα 5.5: Υπολογισμός της γωνίας ανάδυσης των P κυμάτων ως προς μία θεωρητική θέση σε κατακόρυφο 
επίπεδο, όπως υπολογίστηκε από το λογισμικό NLLoc για τον σταθμό ΑΕΤ. 

 

 

Εικόνα 5.6: Υπολογισμός της γωνίας ανάδυσης των S κυμάτων ως προς μία θεωρητική θέση σε κατακόρυφο 
επίπεδο, όπως υπολογίστηκε από το λογισμικό NLLoc για τον σταθμό ΑΕΤ. 

 

Ακολουθεί ο προσδιορισμός των υποκέντρων. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται, 

ακολουθεί την Πιθανολογική Θεωρία Αντιστροφής των Tarantola and Valette (1982), και 

Tarantola (1987). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η συνολική αβεβαιότητα και η πλήρης 

επίλυση αναπαρίστανται από μία Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας (PDF) πάνω στις 

άγνωστες παραμέτρους του υποκέντρου (χωρικές συντεταγμένες x,y,z και χρόνος t). Τα 

σφάλματα στην επιλογή του χρόνου άφιξης των σεισμικών κυμάτων και στη συνέχεια του 
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υπολογισμού των χρόνων διάδοσης, ακολουθούν την Κανονική Κατανομή (Γκαουσιανή 

κατανομή). Η υπόθεση αυτή, μεγιστοποιεί τη συμφωνία μεταξύ των παρατηρούμενων 

χρόνων άφιξης των σεισμικών κυμάτων σε σχέση με τους υπολογισμένους χρόνους 

διάδοσης. Με τη μέθοδο της Μέγιστης Πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood), 

προσδιορίζεται, με μη-γραμμικό τρόπο, ένα σύνολο σημείων τα οποία ορίζουν ένα χώρο 

γύρω από το σημείο που εκτιμάται ως η βέλτιστη λύση για το υπόκεντρο (Εικόνα 5.7). 

 

Εικόνα 5.7: Παράδειγμα προσδιορισμού του νέφους μέγιστης πιθανότητας - PDFs scatter cloud (κόκκινες 
κουκκίδες), του ελλειψοειδούς σφάλματος (μπλε), της θέσης μέγιστης πιθανότητας του υποκέντρου 
(σημειώνεται με μπλε κουκκίδα) και της αναμενόμενης θέσης (σημειώνεται με κίτρινη κουκκίδα), όπως 
υπολογίστηκε από το λογισμικό NLLoc για το σεισμό που έλαβε χώρα στις 16-8-1998 στην περιοχή δυτικά των 
Ιωαννίνων με μέγεθος 2,8 και εστιακό βάθος 7Km. 

 

5.7.1 Υπολογισμός Συνάρτησης Πυκνότητας Πιθανότητας (PDF) 

Για την ακριβή, αποτελεσματική και πλήρη χαρτογράφηση των υποκέντρων στον 

τρισδιάστατο χώρο, η Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας (PDF), είναι δυνατόν να 

υπολογιστεί με δύο διαφορετικές μεθόδους. Η πρώτη μέθοδος Least Squares L2 (LS-L2), 

ενσωματώνει τη συνάρτηση των Ελαχίστων Τετραγώνων (Least Squares), όπως 
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υποδεικνύεται από τους Tarantola and Valette (1982). Η δεύτερη μέθοδος Equal-Differential 

Time (EDT), βασίζεται σε μία γενίκευση των Font et al. (2004), της Συνάρτησης των Ίσων 

Διαφορών του Zhou (1994), που αποτελεί επέκταση της Μεθόδου των Υπερβολών του 

Milne, (1886). Η μέθοδος EDT, πλεονεκτεί σε σχέση με τη μέθοδο LS-L2, στην εμφάνιση των 

εκτός ορίων τιμών (outliers). 

5.7.2 Υπολογισμός Συνάρτησης Πυκνότητας Πιθανότητας με τη Μέθοδο των 

Ελαχίστων Τετραγώνων (LS-L2) 

Η πιθανότητα για μία θέση x στον τρισδιάστατο χώρο, για τη χρονική στιγμή t, υπολογίζεται 

από τη σχέση 5.1: 

𝑃𝐷𝐹(𝑥, 𝑡0) ∝ 𝑘𝑒𝑥𝑝 (−
1

2
∑

[𝑇𝑜𝑏𝑠𝑖(𝑥)−𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖(𝑥)]
2

𝜎𝑖
2𝑜𝑏𝑠𝑖

)           (5.1) 

Όπου, k, είναι ένας παράγοντας κανονικοποίησης, Tobsi και Tcalci,  είναι ο παρατηρούμενος 

και ο θεωρητικά υπολογισμένος χρόνος άφιξης, αντίστοιχα, για την παρατήρηση obsi στο 

σταθμό i, και σi, είναι η τυπική απόκλιση, σφάλμα που αποδίδεται στην παρατήρηση obsi.  

5.7.3 Υπολογισμός Συνάρτησης Πυκνότητας Πιθανότητας με τη Μέθοδο των 

Ίσων Διαφορών Χρόνων (EDT) 

Η πιθανότητα PDF για μία θέση x, υπολογίζεται από τη σχέση 5.2: 

𝑃𝐷𝐹(𝑥) ∝ 𝑘 [∑
1

√𝜎𝑎
2+𝜎𝑏

2
𝑒𝑥𝑝 (−

{[𝑇𝑜𝑏𝑠𝑎(𝑥)−𝑇𝑜𝑏𝑠𝑏(𝑥)]−[𝑇𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐𝑎(𝑥)−𝑇𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐𝑏(𝑥)]}
2

𝜎𝑎
2+𝜎𝑏

2 )𝑜𝑏𝑠𝑎,𝑜𝑏𝑠𝑏 ]
𝑁

          (5.2) 

Όπου, Tobsa και Tobsb, είναι οι παρατηρούμενοι χρόνοι άφιξης και TTcalca και TTcalcb, είναι 

οι θεωρητικά υπολογισμένοι χρόνοι διάδοσης, για τους σταθμούς a και b, αντίστοιχα. Το 

άθροισμα υπολογίζεται από όλα τα πιθανά ζεύγη σταθμών, και Ν είναι το πλήθος των 

σταθμών. Στον εκθέτη, ο πρώτος όρος μέσα στις αγκύλες, δίνει τη διαφορά μεταξύ των 

παρατηρούμενων χρόνων άφιξης στους δυο σταθμούς a, b, ενώ ο δεύτερος όρος, δίνει τη 

διαφορά μεταξύ των αντίστοιχων, θεωρητικά υπολογισμένων χρόνων. Συνεπώς, η συνολική 
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έκφραση μέσα στα άγκιστρα, δίνει τη διαφορά των παραπάνω διαφορών. Στο σημείο x στο 

οποίο η συνολική αυτή διαφορά μηδενίζεται, ο εκθέτης παίρνει την τιμή 1. Αυτό είναι το 

σημείο με τη μέγιστη πιθανότητα να φιλοξενεί τη σεισμική εστία. Με δεδομένο ότι στη 

σχέση 5.2 το άθροισμα των παρατηρήσεων υπολογίζεται έξω από τον εκθέτη, η πιθανότητα 

λαμβάνει τις μέγιστες τιμές για εκείνες τις θέσεις x, όπου ικανοποιείται η πλειοψηφία των 

ζευγαριών των παρατηρήσεων. Το γεγονός αυτό, καθιστά τη μέθοδο μη-ευαίσθητη στα 

εκτός ορίων δεδομένα (outliers). Επιπροσθέτως, η παραπάνω σχέση είναι ανεξάρτητη του 

χρόνου γένεσης t0 του εκάστοτε σεισμού που αναλύεται. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα του 

προσδιορισμού του υποκέντρου με τέσσερις παραμέτρους (x,y,z,t), περιορίζεται σε 

πρόβλημα τριών παραμέτρων (x,y,z), χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν παραμένει ένα 

πρόβλημα με υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας. 

 

5.7.4 Μέθοδος Oct-Tree 

Η χαρτογράφηση του υποκέντρου στη θέση με τη μεγαλύτερη πιθανότητα 

πραγματοποιείται με τη μη-γραμμική μέθοδο Oct-Tree (Lomax and Curtis, 2001). Η Oct-Tree 

είναι μέθοδος διαμερισμού ενός τρισδιάστατου χώρου, πεπερασμένων διαστάσεων, σε 

οκτώ όγδοα, με επαναλαμβανόμενες υποδιαιρέσεις. Σε έναν κύβο, η διαίρεση γίνεται σε 

κάθε επανάληψη στη μέση της κάθε πλευράς. 

 

Εικόνα 5.8: Τρισδιάστατη απεικόνιση των υποδιαιρέσεων ενός κύβου με τη μέθοδο Oct-Tree (www.cradle-
cfd.com). 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

80 
 

Ο τρισδιάστατος χώρος, αναπαρίσταται από έναν κάναβο που αποτελείται από ισαπέχοντες 

κόμβους, οι οποίοι ορίζουν κυβικά κελιά. Κάθε κελί, λαμβάνει μία τιμή πιθανότητας από τη 

συνάρτηση PDF. Στη συνέχεια, το κελί με τη μεγαλύτερη τιμή της PDF υποδιαιρείται σε 

οκτώ θυγατρικά κελιά και πραγματοποιείται εκ νέου υπολογισμός της πιθανότητας για 

καθένα από τα νέα κελιά. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου καταλήξει σε μία 

αποδεκτή τιμή της πιθανότητας ή ξεπεραστεί το προκαθορισμένο από το χρήστη πλήθος 

των υποδιαιρέσεων (Εικόνα 5.8).  

Η μέθοδος Oct-Tree πλεονεκτεί έναντι άλλων μεθόδων για τέτοιους υπολογισμούς διότι: 

1. Έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού πολλαπλών επιλύσεων, δηλαδή σε περιπτώσεις 

όπου η συνάρτηση PDF παρουσιάζει περισσότερα του ενός μέγιστα (Εικόνα 5.9). 

2. Είναι πολύ απλή, δεδομένου ότι χρησιμοποιεί πολύ λίγες παραμέτρους. 

3. Είναι πολύ γρήγορη, έως 100 φορές γρηγορότερη από τη μέθοδο Grid-Search. 

 

Εικόνα 5.9: Παράδειγμα περίπτωσης όπου η συνάρτηση PDF παρουσιάζει περισσότερα του ενός μέγιστα 
(Lomax et al., 2000). 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

81 
 

 

Εικόνα 5.10: Το ελλειψοειδές σφάλματος (γαλάζιο) και το νέφος μέγιστης πιθανότητας να παρουσιάζει 
περισσότερα του ενός μέγιστα (κόκκινες κουκκίδες). 

 

Στην εικόνα 5.10, παρατηρούμε τη διαφορά ανάμεσα στον προσδιορισμό της θέσης 

μέγιστης πιθανότητας του υποκέντρου (σημειώνεται με κίτρινη κουκκίδα) και της 

αναμενόμενης θέσης (σημειώνεται με γαλάζια κουκκίδα), γεγονός που δείχνει μεγάλη 

αβεβαιότητα στον υπολογισμό. Το παράδειγμα προέρχεται από σεισμό που έλαβε χώρα 

στις 10-10-1998 και προσδιορίστηκε ΝΔ εκτός των ορίων της περιοχής του δικτύου. Για τον 

λόγο αυτόν αποκλείστηκε από την περαιτέρω επεξεργασία. 

5.8 Εφαρμογή της μεθόδου NLLoc με χρήση μοντέλου ταχυτήτων σε 

3Δ στα σεισμολογικά δεδομένα της Ηπείρου - Δεδομένα και 

παράμετροι επεξεργασίας 

Ο προσδιορισμός των υποκέντρων με τη μέθοδο NLLoc, πραγματοποιήθηκε για τους 1368 

καταγεγραμμένους από το μικροσεισμικό δίκτυο, σεισμούς. Για τη διαδικασία αυτή, 

χρησιμοποιήθηκε το τρισδιάστατο μοντέλο (3Δ) ταχυτήτων που προτάθηκε από τον 

Martakis (2003) για βάθη 0-10km. Για τα μεγαλύτερα βάθη 11-40km χρησιμοποιήθηκε το 

μοντέλο που προτάθηκε από τους Haslinger (1998); Haslinger et al. (1999). Δημιουργήθηκε 

τρισδιάστατος κάναβος, αποτελούμενος από 94.770  κόμβους (45x81x26) με απόσταση 

μεταξύ τους 1Km. Κατά συνέπεια τα αναμενόμενα σφάλματα στον προσδιορισμό των 

υποκέντρων δεν μπορεί να είναι μικρότερα της τάξης του 1Km. Η χαρτογράφηση του 
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υποκέντρου στη θέση με τη μεγαλύτερη πιθανότητα πραγματοποιήθηκε, όπως 

προαναφέρθηκε, με τη μη-γραμμική μέθοδο Oct-Tree. 

Με την εφαρμογή του κώδικα NLLoc, προσδιορίστηκαν 518 υπόκεντρα εντός της περιοχής 

μελέτης. Οι υπόλοιποι σεισμοί απορρίφθηκαν από τη διαδικασία βάσει χωρικών κριτηρίων 

(βρίσκονταν στα όρια ή εκτός ορίων της περιοχής μελέτης). Συνυπολογίστηκαν 15.272 

αφίξεις P και S κυμάτων συνολικά, με μέσο όρο 30 αφίξεις για κάθε σεισμό. Ο μέσος όρος 

του σφάλματος RMS, ήταν 0,17 και η μέγιστη αζιμουθιακή απόκλιση, GAP για το 70% των 

σεισμών ήταν <180o. 

Στις εικόνες που ακολουθούν, παρουσιάζονται, η κατανομή των επικέντρων στον χάρτη και 

η εγκάρσια τομή σε διεύθυνση ΝΔ-ΒΑ της περιοχής μελέτης (Εικόνα 5.11) και η κατανομή 

των υποκέντρων, στον τρισδιάστατο χώρο (Εικόνα 5.12), των προσδιορισμένων σεισμικών 

γεγονότων με τη μέθοδο NLLoc με χρήση μοντέλου ταχυτήτων σε 3Δ, αντίστοιχα. Η 

απεικόνιση της κατανομής των επικέντρων και της εγκάρσιας τομής έγινε με το πακέτο 

προγραμμάτων ανοικτού κώδικα GMT (Wessel and Smith, 1998), ενώ η απεικόνιση στον 

τρισδιάστατο χώρο έγινε με το πρόγραμμα SeismicityViewer (Lomax et al., 2000). 
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Εικόνα 5.11: Η κατανομή των επικέντρων (άνω) και η εγκάρσια τομή διεύθυνσης ΝΔ-ΒΑ της περιοχής μελέτης 
(κάτω) των προσδιορισμένων σεισμικών γεγονότων με τη μέθοδο NLLoc με χρήση μοντέλου ταχυτήτων σε 3Δ. 
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Εικόνα 5.12: Τρισδιάστατη απεικόνιση της κατανομής των υποκέντρων για τους 518 σεισμούς που 
υπολογίστηκαν με τη μέθοδο NLLoc σε 3Δ. 

 

5.9 Σύγκριση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των δύο 

μεθόδων προσδιορισμού υποκέντρων στην περιοχή μελέτης 

Δεδομένου ότι οι γραμμικές μέθοδοι δεν περιλαμβάνουν αναζητήσεις μεγάλης κλίμακας, 

είναι υπολογιστικά γρήγορες. Ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται για την πρώτη εκτίμηση της 

θέσης των υποκέντρων των σεισμών που προέρχονται από σεισμολογικά δίκτυα. Το 

μειονέκτημά τους είναι ότι εξαρτώνται από τις αρχικές συνθήκες που πρέπει να εισαχθούν 

για την επίλυση του γραμμικού προβλήματος, με κίνδυνο να εγκλωβιστούν σε ένα τοπικό 

ελάχιστο (Husen and Hardebeck, 2010). Στην περίπτωση των σεισμών που μελετήθηκαν 

στην παρούσα εργασία, τα αποτελέσματα της μεθόδου Hypo71 χαρακτηρίστηκαν από 

ικανοποιητική ακρίβεια, λόγω της πολύ καλά ορισμένης αρχικής εκτίμησης.  

Από την άλλη, η μέθοδος NLLoc, ως μη-γραμμική μέθοδος, έχει το πλεονέκτημα ότι είναι 

ανεξάρτητη από την ποιότητα της υποθετικής αρχικής εκτίμησης και γι’ αυτό μπορεί να 

δώσει μια πιο ολοκληρωμένη επίλυση, συμπεριλαμβάνοντας την αβεβαιότητα. Η 
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δυνατότητα δε, χρήσης του λεπτομερούς μοντέλου ταχυτήτων σε 3Δ, ισχυροποίησε την 

ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 

Στον ακόλουθο χάρτη (Εικόνα 5.13) απεικονίζονται τα προσδιορισμένα επίκεντρα με τη 

μέθοδο Hypo71 και χρήση μοντέλου ταχυτήτων σε 1Δ (κόκκινες κουκκίδες) και με τη 

μέθοδο NLLoc και χρήση μοντέλου ταχυτήτων σε 3Δ (πράσινες κουκκίδες). Για να μπορεί να 

γίνει σύγκριση, στον συγκεκριμένο χάρτη, όσον αφορά στα αποτελέσματα της μεθόδου 

Hypo71, έγινε διαλογή και απεικονίζονται μόνο τα επίκεντρα των σεισμών που 

εντοπίστηκαν εντός της περιοχής του δικτύου. 

 

Εικόνα 5.13: Συγκριτική κατανομή των επικέντρων μεταξύ των δύο μεθόδων προσδιορισμού τους: (i) με τη 
μέθοδο Hypo71 με χρήση μοντέλου ταχυτήτων σε 1Δ (κόκκινο) και (ii) με τη μέθοδο NLLoc με χρήση μοντέλου 
ταχυτήτων σε 3Δ (πράσινο). 

 

Με βάση τη συνολική συγκριτική εικόνα (Σχήμα 5.13), αλλά και τα λεπτομερή, επιμέρους 

αποτελέσματα των δυο μεθοδολογιών που εφαρμόστηκαν για τον υπολογισμό των 
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υποκέντρων των σεισμών στην περιοχή μελέτης, συμπεραίνεται ότι τα αποτελέσματα 

προσδιορισμού των υποκέντρων με τη μέθοδο NLLoc, είναι, σε επίπεδο μέσης συνολικής 

ακρίβειας, παρόμοια με αυτά που εξήχθησαν από την εφαρμογή της μεθόδου Hypo71. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στην άριστη ποιότητα καταγραφής των δεδομένων από το 

μικροσεισμικό δίκτυο (λόγω μεγάλης πυκνότητας δικτύου, 1Δ μοντέλο υπολογισμένο για 

την περιοχή, μικρό σφάλμα μετρήσεων). Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος 

NLLoc παρείχε καλύτερη εκτίμηση των σφαλμάτων. 

Στο κεφάλαιο 6.6, πραγματοποιείται ποσοτική σύγκριση - στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων από τις διαφορετικές μεθόδους, ενώ στο Παράρτημα Δ, παρουσιάζονται 

ποσοτικά σε Πίνακα οι διαφορές που προέκυψαν από την εφαρμογή των δύο μεθόδων στο 

βάθος και στη θέση του επικέντρου. 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

87 
 

Κεφάλαιο 6 : Επαναπροσδιορισμός σεισμικών υποκέντρων με 

χρήση μοντέλου ταχυτήτων 1Δ και 3Δ 

6.1 Εισαγωγή 

Ένα σύνολο από σεισμούς με διαφορετικούς χρόνους γένεσης και διαφορετικά μεγέθη, 

αλλά με παρόμοιες κυματομορφές, χαρακτηρίζεται από πανομοιότυπες πορείες (travel 

paths) των σεισμικών κυμάτων από την πηγή των γεγονότων στο σταθμό καταγραφής. Ένα 

τέτοιο σύνολο μικροσεισμών ονομάζεται microseismic multiplet, εφόσον πρόκειται για 

περισσότερους από δύο σεισμούς και douplet εφόσον πρόκειται για ζεύγος σεισμών, οι 

οποίοι έχουν πανομοιότυπες κυματομορφές και προέρχονται από την ίδια περιοχή 

(Poupinet et al. 1984). Οι Gibowicz & Lasocki (2005), ορίζουν ως doublet ένα ζεύγος σεισμών 

με διαφορά μεγέθους έως 0.25 μονάδες, οι εστίες των οποίων απέχουν μέχρι 40Km για 

μεγέθη 5.0-5.4, 60Km για μεγέθη 5.5-5.9 και 90Km για μεγέθη από 6.0 και πάνω και ο 

χρόνος γένεσής τους δεν ξεπερνάει τις 200, 300 και 450 ημέρες, αντίστοιχα.  

Η ιδιότητά αυτή των «όμοιων μικροσεισμών» μπορεί να αξιοποιηθεί στον 

επαναπροσδιορισμό των υποκέντρων με μεγάλη ακρίβεια.  Οι Poupinet et al. (1984), 

ανέλυσαν ζεύγη παρόμοιων σεισμών που σχετίζονται με το ρήγμα Calaveras στην 

Καλιφόρνια και προσδιόρισαν με μεγάλη ακρίβεια τις εστίες . 

Στην παρούσα εργασία για τον επαναπροσδιορισμό των υποκέντρων χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα HypoDD (Waldhauser & Ellsworth, 2000). Το HypoDD είναι ένα πακέτο 

προγραμμάτων γραμμένο σε γλώσσα Fortran και χρησιμοποιείται για τον 

επαναπροσδιορισμό των υποκέντρων σεισμών, κάνοντας χρήση του αλγορίθμου Double-

Difference (Διπλών Διαφορών) που αναπτύχθηκε από τους Waldhauser & Ellsworth (2000). 

Ο προσδιορισμός των υποκέντρων αρχικά πραγματοποιείται με κάποια απλή μέθοδο, όπως 

το Hypo71pc (Lee and Valdes, 1985). Τέτοιες μέθοδοι, λαμβάνουν υπόψη ένα 1Δ μοντέλο 
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ταχυτήτων για την περιοχή μελέτης, με αποτέλεσμα να εμπεριέχουν σφάλματα στις τελικές 

εκτιμήσεις τους. Ο αλγόριθμος Double-Difference μπορεί να βελτιώσει τα σφάλματα που 

οφείλονται στο μοντέλο ταχυτήτων. 

6.2 Μέθοδος Διπλών Διαφορών - Αλγόριθμος Double – Difference 

Σύμφωνα με την τεχνική Double-Difference (Waldhauser & Ellsworth, 2000), αν η απόσταση 

στο χώρο μεταξύ δύο σεισμικών γεγονότων είναι μικρή - σε σχέση με την απόσταση μεταξύ 

των γεγονότων και του σταθμού καταγραφής - αλλά και με την κλίμακα μεταβολής της 

ταχύτητας των σεισμικών κυμάτων, τότε οι διαδρομές των σεισμικών κυμάτων από την 

πηγή των γεγονότων στον σταθμό καταγραφής θα είναι πανομοιότυπες (Fréchet, 1985; Got 

et al.,1994).  Στην περίπτωση αυτή, η παρατηρούμενη διαφορά στους χρόνους άφιξης 

μεταξύ δύο σεισμικών γεγονότων (Double-Difference) που καταγράφονται στον ίδιο 

σταθμό, μπορεί να αποδοθεί με μεγάλη ακρίβεια στη χωρική κατανομή – τοποθέτηση των 

υποκέντρων. Ο αλγόριθμος Double-Difference δημιουργεί ζεύγη σεισμικών γεγονότων 

ελαχιστοποιώντας τη διαφορά των χρόνων άφιξης για κάθε ζευγάρι σε έναν συγκεκριμένο 

σταθμό. Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές, παρακάμπτονται τα σφάλματα στους 

απόλυτους χρόνους άφιξης των σεισμικών κυμάτων, που οφείλονται στην ανομοιογένεια 

του γήινου φλοιού, στην εστιακή περιοχή. 

Σύμφωνα με τους Waldhauser & Ellsworth (2000), το πρώτο βήμα για τον προσδιορισμό των 

υποκέντρων με τη μέθοδο Double-Difference είναι να καθοριστεί ο χρόνος διαδρομής των 

σεισμικών κυμάτων από ένα σημείο (υπόκεντρο) στον σταθμό καταγραφής, από τη σχέση 

6.1: 



k

i

ii
k udsT       (6.1) 

όπου, Τ είναι ο χρόνος διαδρομής των σεισμικών κυμάτων για έναν σεισμό i, σε έναν 

σταθμό k, εκφραζόμενος ως το ολοκλήρωμα κατά μήκος της διαδρομής, τi  είναι η χρονική 
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στιγμή αναφοράς (origin time) για το σεισμό i, u είναι το πεδίο επιβράδυνσης και ds, το 

στοιχείο της διαμέρισης. Το ολοκλήρωμα εκφράζει τον χρόνο διαδρομής από την πηγή στον 

σταθμό. 

Η σχέση μεταξύ του χρόνου διαδρομής των σεισμικών κυμάτων και του υποκέντρου του 

σεισμού δεν είναι γραμμική. Περιγράφεται από το ανάπτυγμα Taylor: 

i
k

i
i
k rm

m
t





      (6.2) 

όπου, 

i
k

calobsi
k ttr )(            (6.3) 

Η εξίσωση (6.2) συσχετίζει γραμμικά τη διαφορά μεταξύ των χρόνων διαδρομής r, για έναν 

σεισμό i,  με τη διανυσματική διαταραχή Δmi, που είναι η μεταβολή στις παραμέτρους x, y, 

z του υποκέντρου και του χρόνου διαδρομής t. Η διαφορά στους χρόνους διαδρομής 

υπολογίζεται με τη σχέση (6.3), όπου, tcal ο αναμενόμενος βάσει του εκάστοτε 

υϊοθετούμενου μοντέλου ταχυτήτων χρόνος άφιξης και tobs ο παρατηρούμενος χρόνος 

άφιξης. 

Οι παραπάνω σχέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έναν μόνο σεισμό. Στην περίπτωση 

του προσδιορισμού των υποκέντρων με τη μέθοδο Double-Difference όπου υπάρχουν ζεύγη 

σεισμών, χρειάζεται μία ακόμα σχέση μεταξύ των σεισμικών παραμέτρων δύο γεγονότων i 

και j: 

ij
k

ij
ij
k drm

m
t





       (6.4) 

Όπου: Δmij, η μεταβολή στις σχετικές παραμέτρους του υποκέντρου, με Δmij =( Δdxij, Δdyij, 

Δdzij, Δdtij). 
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Η μερική παράγωγος του χρόνου t, σε σχέση με το mi αποτελούν τις συνιστώσες του 

διανύσματος της επιβράδυνσης που συνδέει τη σεισμική πηγή με τον σταθμό καταγραφής. 

Θεωρώντας σταθερό το διάνυσμα της επιβράδυνσης, οι Double-Difference χρόνοι 

διαδρομής των σεισμικών κυμάτων P ή S, δύο γεγονότων i, j, θα υπολογίζονται ως η 

διαφορά του αναμενόμενου χρόνου άφιξης από τον παρατηρούμενο χρόνο άφιξης: 

calj
k

i
k

obsj
k

i
k

ij
k ttttdr )()(           (6.5) 

Εάν η επιβράδυνση δεν είναι σταθερή, τότε η σχέση (6.5) παίρνει τη μορφή: 

ij
j

kj
j

kj
j

kii
i
ki

i
ki

i
kij

k z
z
t

y
y
t

x
x
t

z
z
t

y
y
t

x
x
t

dr  




























       (6.6) 

Όπου, x, y, z  είναι οι σεισμικές παράμετροι του υποκέντρου και t, η χρονική στιγμή 

αναφοράς. Η διαφορά στους χρόνους διαδρομής καθορίζεται από τις διαφορές της 

μεταβολής κάθε παραμέτρου για καθέναν από τους δύο σεισμούς του ζεύγους. Η 

παραπάνω σχέση μπορεί να απλοποιηθεί ως εξής: 

j
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dr 








        (6.7) 

και να συμπτυχθεί σε ένα γραμμικό σύστημα εξισώσεων με τη μορφή: 

WGm=Wd             (6.8) 

Όπου G, πίνακας που περιέχει τις μερικές παραγώγους και έχει διαστάσεις Μx4Ν, με Μ, τον 

αριθμό των Διπλών Διαφορών (Double-Difference) παρατηρήσεων και Ν τον αριθμό των 

σεισμών. Οι Διπλές Διαφορές εμπεριέχονται στα διανυσματικά δεδομένα d, ενώ με m 

συμβολίζεται ο προσδιορισμός χωρικά και χρονικά, του υποκέντρου. Ο συντελεστής 

βαρύτητας για κάθε εξίσωση προκύπτει από τα βάρη που περιέχονται στον διαγώνιο 

πίνακα W (Waldhauser and Ellsworth, 2000), (1: full-weight, 0: zero-weight.), ο οποίος 
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αποτελείται από τα a priori βάρη που βασίζονται στην ακρίβεια του προσδιορισμού των 

χρόνων άφιξης των σεισμικών κυμάτων.  

Οι Waldhauser και Ellsworth (2000) προσέγγισαν το θέμα εφαρμόζοντας τη Μέθοδο των 

Ελαχίστων Τετραγώνων σε ένα σύστημα κανονικών εξισώσεων: 

m̂ =(GTW-1G)-1GTW-1d   (6.9) 

όπου m̂ , η εκτιμώμενη τιμή του m με τη Μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων. 

Για την ελαχιστοποίηση των διαφορών των χρόνων διαδρομής των σεισμικών κυμάτων 

χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι: η ανάλυση πίνακα σε ιδιάζουσες τιμές (Singular Value 

Decomposition, SVD), (Lanczos, 1961; Lawson and Hanson, 1974) και τη μέθοδο συζυγών 

διευθύνσεων (Conjugate Gradient) για την επίλυση του προβλήματος ελαχίστων 

τετραγώνων που υλοποιείται στον αλγόριθμο LSQR (Paige and Saunders, 1982). Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται και μετά από κάθε επανάληψη πραγματοποιείται 

επαναπροσδιορισμός του διανύσματος της διαφοράς μεταξύ των κοντινών ζευγών 

υποκέντρων ώσπου να προκύψει η τελική λύση. 

Η πρώτη μέθοδος (SVD), (Lanczos, 1961; Lawson and Hanson, 1974), έχει ως βασικό 

πλεονέκτημα τη δυνατότητα ανάλυσης του προβλήματος ως προς την ποιότητα 

προσδιορισμού του καθώς και τον εύκολο υπολογισμό των πινάκων ανάλυσης. Το 

μειονέκτημά της είναι η μεγάλη υπολογιστική ισχύς που απαιτεί. Έτσι, δεν μπορεί να 

διαχειριστεί μεγάλο όγκο δεδομένων και γι’ αυτό έχει εφαρμογή μόνο σε μικρές ομάδες 

σεισμών. 

m̂ =VΛ-1UTd   (6.10) 

όπου U και V, δύο πίνακες με ορθοκανονικά μοναδιαία διανύσματα του παραπάνω πίνακα 

G. Με Λ συμβολίζεται ο διαγώνιος πίνακας που περιέχει τις τιμές του πίνακα G και όπως και 
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παραπάνω, με d συμβολίζονται τα δεδομένα και με m̂  ο προσδιορισμός χωρικά και 

χρονικά, του υποκέντρου. 

Η δεύτερη μέθοδος (LSQR), (Paige and Saunders, 1982) χρησιμοποιείται για μεγαλύτερες ή 

περισσότερες ομάδες σεισμών. Κατά την εφαρμογή της, πραγματοποιείται μια 

επαναληπτική διαδικασία με σκοπό την ελαχιστοποίηση του σφάλματος, η οποία απαιτεί 

σχετικά μικρή υπολογιστική ισχύ.  

Αν m̂  ο προσδιορισμός, χωρικά και χρονικά, του υποκέντρου και I ο μοναδιαίος πίνακας, 

τότε: 

    0
20  dG

I WmW              (6.11) 

Ένα από τα προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή της Μεθόδου των 

Ελαχίστων Τετραγώνων στις διαφορές των χρόνων διαδρομής των σεισμικών κυμάτων είναι 

η περίπτωση στην οποία μόνο δύο γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους, οπότε ο πίνακας G θα 

είναι αραιός, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό των στοιχείων του έχουν μηδενική τιμή. Εάν η 

σύνδεση μεταξύ των ζευγών γεγονότων σε καθεμία ομάδα δεν είναι ισχυρή, δηλαδή δεν 

υπάρχουν αρκετές καταγραφές στους σταθμούς ή υπάρχει μεγάλος αριθμός γεγονότων στα 

όρια της περιοχής μελέτης, τότε ο επαναπροσδιορισμός των υποκέντρων ενδέχεται να 

περιέχει μεγάλο σφάλμα, ειδικά εάν χρησιμοποιηθεί η μέθοδος LSQR. Μία ομάδα σεισμών 

χαρακτηρίζεται ισχυρώς συνδεδεμένη όταν τα γεγονότα που περιλαμβάνει δεν συνδέονται 

με γεγονότα άλλης ομάδας ή συνδέονται μόνο με γεγονότα για τα οποία είναι διαθέσιμος 

πολύ μικρός αριθμός καταγραφών από τους σταθμούς του δικτύου. Για να αντιμετωπιστεί 

το πρόβλημα αυτό είναι αναγκαίο να αποκλεισθούν τα μη-ισχυρώς συνδεόμενα γεγονότα, 

καθώς και τα εκτός περιοχής γεγονότα, από τη διαδικασία επίλυσης. Αυτό επιτυγχάνεται με 

τον ορισμό αυστηρών κριτηρίων επιλογής ζευγών για τη δημιουργία ομάδων (συστάδων), 

όπως περιγράφεται παρακάτω. 
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Για την εφαρμογή της τεχνικής Double-Difference μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεδομένα 

είτε από κατάλογο σεισμών, η ανάλυση των οποίων (P και S φάσεις) έχει γίνει με κάποιο 

πρόγραμμα επεξεργασίας σεισμογραμμάτων, όπως το SISMWIN (Ξανάλατος και συν., 

1998), είτε από διασυσχέτιση (cross-correlation) κυματομορφών (P και S). Και στις δύο 

περιπτώσεις, οι διαφορές στους χρόνους διαδρομής των κυμάτων των σεισμών του ζεύγους 

είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της επίλυσης με τη Μέθοδο των 

Ελαχίστων Τετραγώνων και να βελτιστοποιηθεί ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ αυτών των 

σεισμών. 

6.3 Το πρόγραμμα επαναπροσδιορισμού υποκέντρων, HypoDD 

Ο επαναπροσδιορισμός των υποκέντρων με το πρόγραμμα HypoDD πραγματοποιείται σε 

δύο στάδια: 

1ο στάδιο: σχηματισμός των ζευγών γεγονότων και σύνδεσή τους με τα γειτονικά, 

2ο στάδιο: α) σχηματισμός των συστάδων γεγονότων και β) επαναπροσδιορισμός των 

υποκέντρων με τη μέθοδο Double-Difference. 

6.3.1 1ο στάδιο: σχηματισμός των ζευγών γεγονότων και σύνδεσή τους με τα 

γειτονικά 

Το πρώτο στάδιο, περιλαμβάνει την επιλογή των σεισμικών γεγονότων τα οποία μπορούν 

να συγκροτήσουν ζεύγη και τον προσδιορισμό του σταθμού ή των σταθμών με τους 

οποίους κάθε ζεύγος συσχετίζεται. Το στάδιο αυτό υλοποιείται με το πρόγραμμα ph2dt.  

Ως ζεύγος σεισμών ορίζεται το σύνολο δύο σεισμών οι οποίοι έχουν καταγραφεί από έναν 

ελάχιστο αριθμό κοινών σταθμών και η απόσταση μεταξύ των υποκέντρων τους δεν 

ξεπερνάει μία προκαθορισμένη τιμή. Το πρόγραμμα ph2dt καθορίζει τη σύνδεση κάθε 

ζεύγους σεισμών με τα γειτονικά ζεύγη χρησιμοποιώντας τις παρακάτω παραμέτρους: 

MAXSEP: η μέγιστη υποκεντρική απόσταση μεταξύ ζευγών σεισμών. 
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MAXDIST: η μέγιστη απόσταση μεταξύ ζεύγους σεισμών και σταθμού. 

MAXNGH: ο μέγιστος αριθμός γειτονικών σεισμών που μπορεί να έχει κάθε ζεύγος. 

MINLNK: ο ελάχιστος αριθμός αφίξεων που πρέπει να έχουν καταγράψει δύο ζεύγη 

σεισμών σε έναν κοινό σταθμό, προκειμένου τα ζεύγη αυτά να χαρακτηριστούν γειτονικά. 

MINOBS ΚΑΙ MAXOBS: ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός αφίξεων που επιλέγεται για 

κάθε σεισμό, αντίστοιχα. 

Μετά την εκτέλεση του προγράμματος ph2dt προκύπτουν τα παρακάτω αρχεία: 

dt.ct: περιέχει τους χρόνους διαδρομής για κάθε ζεύγος σεισμών που έχει επιλεγεί από 

τους σεισμούς καταλόγου και το σταθμό ή τους σταθμούς με τους οποίους κάθε ζεύγος 

συσχετίζεται. 

dt.cc: περιέχει τις διαφορές στους χρόνους διαδρομής για κάθε ζεύγος σεισμών που 

υπολογίστηκαν με διασυσχέτιση. 

ph2dt.log: περιέχει πληροφορίες από την εκτέλεση του προγράμματος. 

Οι ομάδες των σεισμών που προκύπτουν από την επεξεργασία με το πρόγραμμα ph2dt θα 

αποτελέσουν τα δεδομένα εισόδου για το δεύτερο στάδιο, που είναι ο 

επαναπροσδιορισμός των υποκέντρων με τη μέθοδο Double-Difference και υλοποιείται με 

το πρόγραμμα hypoDD. 

6.3.2 2ο στάδιο: σχηματισμός των συστάδων γεγονότων και 

επαναπροσδιορισμός των υποκέντρων με τη μέθοδο Double-Difference. 

Στο στάδιο αυτό, αρχικά, τα επιλεγμένα ζεύγη σεισμών οργανώνονται σε συστάδες, σε 

καθεμία από τις οποίες εφαρμόζεται η Μέθοδος των Ελαχίστων Τετραγώνων. Ως συστάδα 

σεισμών, ορίζεται ένα σύνολο από δύο ή περισσότερους σεισμούς, με ιδιαίτερα πυκνή 
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χωρική κατανομή, οι οποίοι κατά ζεύγη είναι ισχυρώς συνδεδεμένοι μεταξύ τους, βάσει 

κριτηρίων που ορίζονται με τις παραμέτρους DIST και WDCT, όπου: 

DIST: η μέγιστη απόσταση μεταξύ του κέντρου μιας συστάδας και των σταθμών και  

WDCT: η μέγιστη απόσταση μεταξύ των εστιών ενός ζεύγους σεισμών. 

Μία συστάδα μπορεί να διασπαστεί σε μικρότερες συστάδες, ανάλογα με τις τιμές των 

παραπάνω παραμέτρων καθώς και της παραμέτρου MAXSEP που ορίστηκε στο πρώτο 

στάδιο. Στη συνέχεια πραγματοποιείται επαναπροσδιορισμός των υποκέντρων των 

σεισμών όλων των συστάδων μαζί, ή επιλεγμένων συστάδων μία προς μία, όπου οι τιμές 

των παραμέτρων θα ποικίλουν. Αυτό γίνεται με μία επαναληπτική διαδικασία 

ελαχιστοποίησης των διαφορών των χρόνων διαδρομής των σεισμικών κυμάτων, η οποία 

ακολουθείται από τον επαναπροσδιορισμό του διανύσματος της διαφοράς μεταξύ των 

κοντινών ζευγών υποκέντρων ώσπου να προκύψει η τελική λύση. 

Στην εικόνα 6.1, παρουσιάζονται σχηματικά οι σημαντικότερες παράμετροι που 

λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να καθοριστεί η σύνδεση των σεισμικών γεγονότων και 

να δημιουργηθούν οι συστάδες: 
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Εικόνα 6.1: Παράμετροι που καθορίζουν τη σύνδεση των σεισμικών γεγονότων και τη δημιουργία συστάδων. 

 

Το πρόγραμμα hypoDD  έχει τα δικά του δεδομένα εισόδου που προσδιορίζονται μέσω των 

παρακάτω παραμέτρων:  

IDAT: δίνει τη δυνατότητα επιλογής του τύπου προέλευσης των δεδομένων που θα 

χρησιμοποιηθούν, δηλαδή χρόνων αφίξεων των σεισμικών κυμάτων από δελτία 

σεισμικότητας, ή χρόνων που υπολογίστηκαν με διασυσχέτιση χρονοϊστοριών ή 

συνδυασμού των δύο. 

IPHA: δίνει τη δυνατότητα επιλογής της φάσης των σεισμικών κυμάτων που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

DIST: η μέγιστη απόσταση μεταξύ του κέντρου μιας συστάδας και των σταθμών (όπως 

ορίστηκε παραπάνω).  

ID: το αναγνωριστικό κάθε σεισμού, κατά αύξουσα χρονική σειρά. 

CID: το αναγνωριστικό κάθε συστάδας, κατά αύξουσα σειρά, ώστε να είναι δυνατή η 

επεξεργασία καθεμίας ξεχωριστά ή όλων μαζί. 
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OBSCT, OBSCC: ο ελάχιστος αριθμός αφίξεων, που πρέπει να έχει καταγράψει κάθε ζεύγος 

σεισμών ώστε να ανήκει σε μία συστάδα, για τα δεδομένα καταλόγου (-CT) και τα δεδομένα 

που βασίστηκαν σε διασυσχέτιση κυματομορφών(-CC), αντίστοιχα. Εάν στις παραμέτρους 

αυτές δοθεί η τιμή μηδέν, τότε δεν δημιουργούνται ξεχωριστές συστάδες σεισμών. Για τη 

δημιουργία συστάδων πρέπει να ισχύει η σχέση OBSCT<MAXOBS καθώς επίσης και η σχέση 

OBSCT≤MINLNK, ώστε οι συστάδες να είναι ισχυρώς συνδεδεμένες. 

Για τη βελτιστοποίηση της λύσης στον επαναπροσδιορισμό των υποκέντρων, το πρόγραμμα 

προσαρμόζει τους υπολογισμούς βάσει των χαρακτηριστικών των δεδομένων, κάνοντας 

χρήση των παρακάτω παραμέτρων:  

ISTART: δίνει τη δυνατότητα επιλογής των αρχικών προσδιορισμένων υποκέντρων, είτε από 

τις απόλυτες θέσεις τους όπως αναφέρονται στον κατάλογο, είτε σε σχέση με την απόστασή 

τους από το κέντρο της συστάδας αν πρόκειται για συστάδες μικρών διαστάσεων. 

ISOLV: δίνει τη δυνατότητα επιλογής της μεθόδου (LSQR ή SVD) που θα χρησιμοποιηθεί για 

την ελαχιστοποίηση των διαφορών των χρόνων διαδρομής των σεισμικών κυμάτων και την 

επίλυση του συστήματος εξισώσεων των Διπλών Διαφορών. 

NLAY: ο αριθμός των στρωμάτων του μοντέλου ταχυτήτων 1-Δ ανάλογα με το βάθος. 

RΑΤΙΟ: ο λόγος Vp/Vs, ο οποίος είναι σταθερός. 

TOP: το βάθος της οροφής κάθε στρώματος. 

VEL: οι ταχύτητες των P κυμάτων για καθένα από τα στρώματα. 

NSET: το πλήθος των σετ επαναλήψεων της διαδικασίας ελαχιστοποίησης των διαφορών 

των χρόνων διαδρομής των σεισμικών κυμάτων, η οποία ακολουθείται από τον 

επαναπροσδιορισμό του διανύσματος της διαφοράς μεταξύ των κοντινών ζευγών 

υποκέντρων ώσπου να προκύψει η τελική λύση.  
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Για κάθε σετ επαναλήψεων είναι δυνατόν να ορισθούν εκ νέου οι συντελεστές βαρύτητας 

των υπολογισμών, με τις παρακάτω παραμέτρους: 

NITER: το πλήθος των επαναλήψεων για κάθε σετ. 

WTCTP, WTCTS: ο συντελεστής βαρύτητας των P και S σεισμικών κυμάτων αντίστοιχα, για 

τους σεισμούς καταλόγου. 

WTCCP, WTCCS: ο συντελεστής βαρύτητας των P και S σεισμικών κυμάτων αντίστοιχα, για 

τα δεδομένα (αφίξεις) που υπολογίστηκαν με διασυσχέτιση (cross-correlation). 

WRCT, WRCC: το όριο αποκοπής των δεδομένων καταλόγου και των δεδομένων που 

υπολογίστηκαν με ετερο-συσχέτιση αντίστοιχα, με ακραίες τιμές. 

WDCT, WDCC: η μέγιστη απόσταση μεταξύ των υποκέντρων των σεισμών ενός ζεύγους, για 

δεδομένα καταλόγου και δεδομένα που υπολογίστηκαν με διασυσχέτιση αντίστοιχα, (όπως 

ορίστηκε παραπάνω). 

DAMP: συντελεστής απόσβεσης, για την περίπτωση που κατά την επίλυση προκύπτει 

μεγάλη μετατόπιση των υποκέντρων και απαιτείται ομαλοποίηση των αποτελεσμάτων, 

γεγονός που συμβαίνει όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος LSQR. H επιλογή της τιμής του 

συντελεστή απόσβεσης, εξαρτάται από την τιμή του λόγου ιδιοτιμών CND. Ο λόγος  CND, 

περιγράφει την κατάσταση του συστήματος και καταγράφεται στο αρχείο εξόδου, 

hypoDD.log. Ο Waldhauser (2001), εμπειρικά, προτείνει διακύμανση των τιμών του 

συντελεστή απόσβεσης μεταξύ 1 και 100, για την οποία προκύπτουν τιμές του CND μεταξύ 

40 και 80. Ο Wolfe C.J. (2002), εξετάζοντας το ρόλο του συντελεστή απόσβεσης στον 

επαναπροσδιορισμό υποκέντρων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αλγόριθμος Double-

Difference μπορεί να διαχειριστεί επιτυχώς τις επιπτώσεις που οφείλονται στην ανυπαρξία 

ενός λεπτομερούς μοντέλου ταχυτήτων όταν εφαρμόζεται σε σεισμούς που βρίσκονται σε 

κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους. Για μεγαλύτερες όμως αποστάσεις, δημιουργείται η 
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ανάγκη αύξησης του συντελεστή απόσβεσης με αποτέλεσμα την ελάττωση της ποιότητας 

της επίλυσης. 

Κατά τη διαδικασία των επαναλήψεων, ανάλογα με την αυστηρότητα επιλογής των 

παραπάνω συντελεστών βαρύτητας είναι δυνατόν κάποιες καταγραφές σε σταθμούς να μη 

συνεχίσουν να λαμβάνονται υπόψη, οπότε και οι αντίστοιχοι σεισμοί, μη πληρώντας τις 

αρχικές προϋποθέσεις να διαγραφούν. Έτσι, ο αριθμός των σεισμών μετά την εκτέλεση του 

προγράμματος, μπορεί να μην είναι ίδιος με τον αριθμό των σεισμών που 

χρησιμοποιήθηκαν αρχικά. Επίσης, το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να διαγράψει 

σεισμούς, οι οποίοι λόγω του μικρού εστιακού τους βάθους επαναπροσδιορίζονται πάνω 

από την επιφάνεια του εδάφους. Οι σεισμοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως airquakes.  

Μετά την εκτέλεση του προγράμματος hypoDD προκύπτουν τα παρακάτω αρχεία: 

hypoDD.loc: περιέχει τις αρχικές θέσεις των υποκέντρων, όπως υπολογίστηκαν κατά την 

αρχική επεξεργασία των σεισμολογικών δεδομένων. 

hypoDD.reloc: περιέχει τις επαναπροσδιορισμένες θέσεις των υποκέντρων, όπως 

υπολογίστηκαν με το πρόγραμμα hypoDD για κάθε μία συστάδα. 

Η μορφή των δύο παραπάνω αρχείων είναι παρόμοια, έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

παράλληλη απεικόνιση των θέσεων με τη βοήθεια του κατάλληλου λογισμικού (π.χ. 

MATLAB), προκειμένου να συγκριθούν. 

hypoDD.sta: περιέχει τις διαφορές στους χρόνους άφιξης για κάθε σταθμό. 

hypoDD.res: περιέχει τις διαφορές στους χρόνους διαδρομής για κάθε ζεύγος σεισμών. 

hypoDD.src: περιέχει τις γωνίες ανάδυσης (take off angles) και το αζιμούθιο για κάθε 

επαναπροσδιορισμένο σεισμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκ νέου υπολογισμό των 

μηχανισμών γένεσης. 
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hypoDD.log: περιέχει πληροφορίες από την εκτέλεση του προγράμματος. 

6.4 Εφαρμογή του HypoDD στην περιοχή του νομού Ιωαννίνων 

6.4.1 Σεισμολογικά δεδομένα 

Τα αρχικά δεδομένα ήταν οι θέσεις των υποκέντρων (όπως υπολογίστηκαν κατά την 

επεξεργασία των σεισμολογικών δεδομένων), οι θέσεις των σεισμολογικών σταθμών 

καταγραφής, οι χρόνοι άφιξης των σεισμικών κυμάτων στους σταθμούς, καθώς και το 

μοντέλο ταχυτήτων.  

Για την εφαρμογή του προγράμματος HypoDD, από το σύνολο των 1368 σεισμών που 

κατέγραψε το μικροσεισμικό δίκτυο που είχε εγκατασταθεί στην περιοχή μελέτης, 

επελέγησαν 452 σεισμοί, τα επίκεντρα των οποίων αρχικά είχαν εντοπιστεί εντός της 

περιοχής που ορίζεται από τη θέση του μικροσεισμικού δικτύου. Από την περιοχή δε, του 

λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων απορρίφθηκαν οι σεισμοί που είχαν εντοπιστεί σε πολύ μικρό 

βάθος <3Km. Οι σεισμοί αυτοί χαρακτηρίστηκαν ως airquakes κατά την επαναληπτική 

διαδικασία ελαχιστοποίησης των διαφορών των χρόνων διαδρομής των σεισμικών 

κυμάτων, η οποία περιγράφηκε παραπάνω. Η παρουσία ενός εβαποριτικού δόμου στην 

περιοχή αυτή ήταν η αιτία για τα πολύ μικρά βάθη σεισμών.  

6.4.2 Επιλογή μοντέλου ταχυτήτων  

Για τον επαναπροσδιορισμό των υποκέντρων των σεισμών της περιοχής μελέτης, με το 

πρόγραμμα HypoDD 1.0, χρησιμοποιήθηκε το μονοδιάστατο μοντέλο ταχυτήτων (1Δ) που 

προτάθηκε από τον Martakis (2003).  

Για τον επαναπροσδιορισμό των υποκέντρων των σεισμών της περιοχής μελέτης, με το 

πρόγραμμα HypoDD 2.1b χρησιμοποιήθηκε το τρισδιάστατο μοντέλο ταχυτήτων (3Δ) που 

προτάθηκε επίσης από τον Martakis (2003) για βάθη 0-10km.  
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Για τα μεγαλύτερα βάθη 11-40km χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο που προτάθηκε από τους 

Haslinger (1998); Haslinger et al. (1999).  

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα μοντέλα ταχυτήτων αναλύθηκαν 

στο 5ο κεφάλαιο. 

6.4.3 Σχηματισμός των ζευγών γεγονότων και σύνδεσή τους με τα γειτονικά, με 

το πρόγραμμα ph2dt 

Κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού των υποκέντρων των 452 

σεισμών που επιλέχθηκαν, συγκροτήθηκαν τα ζεύγη σεισμών, σύμφωνα με τα παρακάτω 

κριτήρια καθορισμού των παραμέτρων (Πίνακας 6.1): 

Πίνακας 6.1: Κριτήρια καθορισμού παραμέτρων για τον σχηματισμό ζευγών γεγονότων. 

MINWGHT MAXDIST MAXSEP MAXNGH MINLNK MINOBS MAXOBS 

0 105 2 10 8 8 20 

  

Η επιλογή των παραμέτρων έγινε βάσει κριτηρίων που αφορούν στα χωροταξικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης.  

Συγκεκριμένα,  

 η μέγιστη υποκεντρική απόσταση μεταξύ των ζευγών σεισμών (MAXSEP), έπρεπε 

να είναι μικρή, δεδομένου ότι η περιοχή παρουσιάζει αρκετά πυκνή σεισμικότητα, 

έτσι ώστε να δημιουργηθούν στη συνέχεια μικρότερες συστάδες. Μικρές τιμές της 

παραμέτρου MAXSEP έχουν σαν συνέπεια την ελάττωση του πλήθους των 

σεισμικών γεγονότων που επιλέγονται προκειμένου να δημιουργηθούν τα ζεύγη. Η 

σύνδεση όμως μεταξύ τους θα είναι ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκύψει μικρότερο 

σφάλμα κατά τον επαναπροσδιορισμό των υποκέντρων. 

 η μέγιστη απόσταση μεταξύ ζεύγους σεισμών και σταθμού (MAXDIST), να είναι 

μεγάλη σε σχέση με τις διαστάσεις του μικροσεισμικού δικτύου και τη χωρική 
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κατανομή των σταθμών, ώστε οι συστάδες που θα δημιουργηθούν στη συνέχεια, να 

περιλαμβάνουν όλες τις καταγραφές από τους σταθμούς. 

6.4.4 Σχηματισμός των συστάδων γεγονότων και επαναπροσδιορισμός των 

υποκέντρων με τη μέθοδο Double-Difference (πρόγραμμα HypoDD 1.0), με χρήση 

του 1Δ μοντέλου ταχυτήτων. 

Σχηματισμός των συστάδων γεγονότων  

Στο στάδιο αυτό, αρχικά, τα επιλεγμένα ζεύγη σεισμών οργανώθηκαν σε ομάδες 

(συστάδες), σε καθεμία από τις οποίες εφαρμόστηκε η Μέθοδος των Ελαχίστων 

Τετραγώνων.  

Η μέγιστη απόσταση μεταξύ του κέντρου κάθε συστάδας και των σταθμών (DIST), ορίστηκε 

στα 105km, έτσι ώστε να προκύψει ικανοποιητικό πλήθος συστάδων με καταγραφές από 

τους περισσότερους σταθμούς. Μικρότερη τιμή της παραμέτρου DIST, συνεπάγεται 

δημιουργία συστάδων με καταγραφές από λίγους σταθμούς, άρα και μεγάλο σφάλμα στο 

τελικό αποτέλεσμα. 

Ο ελάχιστος αριθμός αφίξεων, που πρέπει να έχει καταγράψει κάθε ζεύγος σεισμών ώστε 

να ανήκει σε μία συστάδα, (παράμετρος OBSCT για τους σεισμούς καταλόγου), ορίστηκε 

στις 8.   

Για την ελαχιστοποίηση των διαφορών των χρόνων διαδρομής των σεισμικών κυμάτων 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος SVD (Lanczos, 1961; Lawson and Hanson, 1974), η οποία 

εφαρμόζει ισχυρότερους περιορισμούς στα δεδομένα, παρέχει σημαντικές πληροφορίες 

για την ποιότητα της λύσης και μπορούσε να εφαρμοστεί στην περίπτωση της 

συγκεκριμένης μελέτης λόγω του μικρού όγκου δεδομένων. 

Στον πίνακα 6.2, παρουσιάζονται οι τιμές των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

σχηματισμό συστάδων: 
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Πίνακας 6.2: Κριτήρια καθορισμού παραμέτρων για τον σχηματισμό συστάδων γεγονότων. 

DIST (Km) OBSCT Μέθοδος ελαχιστοποίησης διαφορών 
χρόνων διάδοσης 

105 8 SVD 

Από την εφαρμογή του προγράμματος HypoDD στα αρχικώς προσδιορισμένα 452 σεισμικά 

γεγονότα, προέκυψαν 46 συστάδες. Οι πρώτες 10 κρίθηκαν ως κατάλληλες για περαιτέρω 

επεξεργασία. Η καθεμία από τις συστάδες αυτές περιλάμβανε περισσότερους από 10 

σεισμούς και ο συνολικός αριθμός των σεισμών αυτών ήταν 271. Οι υπόλοιπες 36 συστάδες 

περιελάμβαναν μικρό πλήθος σεισμών (<10), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δώσουν 

ορθά αποτελέσματα και γι’ αυτό το λόγο δεν θα ληφθούν υπόψη στη συνέχεια. Στον πίνακα 

6.3, παρουσιάζονται οι 10 μεγαλύτερες συστάδες και ο αριθμός των σεισμών που 

περιλαμβάνουν: 

Πίνακας 6.3: Οι 10 μεγαλύτερες συστάδες. 

α/α 
συστάδας 

Αριθμός σεισμών  
που περιλαμβάνει 

1 54 

2 46 

3 39 

4 24 

5 21 

6 20 

7 20 

8 19 

9 15 

10 13 

ΣΥΝΟΛΟ 271 
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Επαναπροσδιορισμός των υποκέντρων  

Το πρόγραμμα HypoDD δίνει τη δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των υποκέντρων των 

σεισμών όλων των συστάδων μαζί, ή επιλεγμένων συστάδων μία προς μία. Επιλέχθηκε η 

εφαρμογή της διαδικασίας για καθεμία συστάδα ξεχωριστά, έτσι ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα ορισμού του αριθμού των επαναλήψεων και των συντελεστών βαρύτητας κάθε 

φορά, ανάλογα με το πλήθος των σεισμών, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της κάθε 

περιοχής και την ποιότητα και το πλήθος των καταγραφών.  

Έτσι, από τα αρχικά 452 υπόκεντρα, επαναπροσδιορίστηκαν τα 271 και για κάθε ζεύγος 

σεισμών, ορίστηκε μέγιστη υποκεντρική απόσταση τα 2km.   

Στην εικόνα 6.2, απεικονίζεται η κατανομή των επικέντρων για τις δέκα μεγαλύτερες 

συστάδες των επαναπροσδιορισμένων σεισμών με τη μέθοδο HypoDD με χρήση του 1Δ 

μοντέλου ταχυτήτων και η εγκάρσια τομή διεύθυνσης ΝΔ-ΒΑ. 

Στο Παράρτημα Γ, απεικονίζονται σε τρισδιάστατο κάναβο τα επαναπροσδιορισμένα 

υπόκεντρα των σεισμών, από το πρόγραμμα HypoDD 1.0 με χρήση του 1Δ μοντέλου 

ταχυτήτων, για καθεμία από τις 10 μεγαλύτερες συστάδες, ξεχωριστά. 

Στο κεφάλαιο 6.6, πραγματοποιείται ποσοτική σύγκριση - στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων από τις διαφορετικές μεθόδους. Στο Παράρτημα Δ, παρουσιάζονται 

ποσοτικά, σε Πίνακα: α) η οριζόντια και κατακόρυφη μεταβολή της αρχικά 

προσδιορισμένης θέσης των υποκέντρων, που προέκυψε από την εφαρμογή της μεθόδου 

των διπλών διαφορών HypoDD και β) οι διαφορές σε σχέση με τις θέσεις των υποκέντρων, 

που προέκυψαν από την εφαρμογή του προσδιορισμού τους κάνοντας χρήση 3Δ μοντέλου 

ταχυτήτων με τη μέθοδο NLLoc.  
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Εικόνα 6.2: Η κατανομή των επικέντρων (άνω) για τις δέκα μεγαλύτερες συστάδες των 
επαναπροσδιορισμένων σεισμών με τη μέθοδο HypoDD σε 1Δ και η εγκάρσια τομή διεύθυνσης ΝΔ-ΒΑ 
(κάτω). P, Παραμυθιά; Mg, Μουργκάνα; K, Κούρεντων; S, Σουλόπουλο; Ka, Κασσιδιάρης; E, Εβαπρορίτες; M, 
Μιτσικέλι; T, Τύμφη. Στην τομή οι συστάδες αριθμούνται με τα αντίστοιχα χρώματα. 
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6.4.5 Σχηματισμός των συστάδων γεγονότων και επαναπροσδιορισμός των 

υποκέντρων με τη μέθοδο Double-Difference (πρόγραμμα HypoDD 2.1b), με 

χρήση του 3Δ μοντέλου ταχυτήτων. 

Για περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων του επαναπροσδιορισμού των υποκέντρων, 

εφαρμόστηκε σε δεύτερη φάση, στα ίδια σεισμολογικά δεδομένα, η μέθοδος Double-

Difference, κάνοντας χρήση του 3Δ μοντέλου ταχυτήτων με το πρόγραμμα HypoDD 2.1b, 

Waldhauser, 2001. Στο βαθμό που γνωρίζουμε, η εφαρμογή του προγράμματος HypoDD 

2.1b για τον επαναπροσδιορισμό των υποκέντρων, ήταν από τις πρώτες που εφαρμόστηκαν 

σε παγκόσμια κλίμακα, σε πραγματικά δεδομένα (Stavroulopoulou et al., 2013). 

Στην εικόνα 6.3, απεικονίζονται οι 10 μεγαλύτερες συστάδες που διαμορφώθηκαν από το 

πρόγραμμα HypoDD 2.1b με χρήση του 3Δ μοντέλου ταχυτήτων: 

 

Εικόνα 6.3: Χάρτης που απεικονίζει τις 10 μεγαλύτερες συστάδες σεισμών που δημιουργήθηκαν από το 
πρόγραμμα HypoDD 2.1b με χρήση του 3Δ μοντέλου ταχυτήτων. 
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Το μοντέλο ταχυτήτων 3Δ που χρησιμοποιήθηκε στη διαδικασία αυτή ήταν το ίδιο που 

χρησιμοποιήθηκε στον προσδιορισμό των υποκέντρων σε 3Δ με τη μέθοδο NLLoc, η οποία 

περιγράφηκε πιο πάνω.  

6.5 Σύγκριση των αποτελεσμάτων του επαναπροσδιορισμού των 

υποκέντρων με τη μέθοδο των διπλών διαφορών, κάνοντας χρήση 

μοντέλου ταχυτήτων 1Δ και 3Δ, αντίστοιχα – Σύγκριση 

αποτελεσμάτων με δημοσιευμένα δεδομένα με τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα εργασιών του παρελθόντος 

Ο επαναπροσδιορισμός των υποκέντρων με τη μέθοδο των διπλών διαφορών (Double-

Difference), κάνοντας χρήση 1Δ μοντέλου ταχυτήτων, είχε σκοπό τη βελτίωση των 

σφαλμάτων προσδιορισμού της θέσης των υποκέντρων που οφείλονται στη γεωλογία της 

περιοχής (μοντέλο ταχυτήτων). Ο επαναπροσδιορισμός των υποκέντρων με τη μέθοδο των 

διπλών διαφορών, κάνοντας χρήση 3Δ μοντέλων ταχυτήτων, έγινε προκειμένου να 

διερευνηθεί εάν προκύπτουν διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων της ίδιας μεθόδου σε 

1Δ. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ξανά ότι, στο βαθμό που γνωρίζουμε, η εφαρμογή του 

προγράμματος HypoDD 2.1b για τον επαναπροσδιορισμό των υποκέντρων στο πλαίσιο της 

παρούσας διατριβής, ήταν από τις πρώτες που εφαρμόστηκαν σε παγκόσμια κλίμακα, σε 

πραγματικά δεδομένα (Stavroulopoulou et al., 2013). 

Εξ ορισμού, η τεχνική Double-Difference, η οποία αναπτύχθηκε διεξοδικώς παραπάνω,  

είναι ανεξάρτητη από το μοντέλο ταχυτήτων. Όπως ήταν λοιπόν αναμενόμενο, δεν 

προέκυψαν διαφορές. Βέβαια, η διαπίστωση αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει κανόνα, 

δεδομένου ότι η ποιότητα των δεδομένων που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία ήταν 

εξαιρετικά υψηλή.  
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Στην εικόνα 6.4, απεικονίζονται με μπλε χρώμα, τα επίκεντρα των 271 σεισμών που 

οργανώθηκαν στις 10 μεγαλύτερες συστάδες από το πρόγραμμα HypoDD 1.0 με χρήση του 

1Δ μοντέλου ταχυτήτων και με μωβ χρώμα, τα επίκεντρα των 271 σεισμών που 

οργανώθηκαν στις 10 μεγαλύτερες συστάδες από το πρόγραμμα HypoDD 2.1b με χρήση 

του 3Δ μοντέλου ταχυτήτων. Παρατηρούμε ότι τα αντίστοιχα επίκεντρα που προέκυψαν 

από τα δύο προγράμματα, ταυτίζονται: 

 

Εικόνα 6.4: Χάρτης που απεικονίζει τα επαναπροσδιορισμένα επίκεντρα των 271 σεισμών που οργανώθηκαν 
στις 10 μεγαλύτερες συστάδες με χρήση 1Δ (μπλε) και 3Δ (μωβ) μοντέλου ταχυτήτων, όπου φαίνεται καθαρά 
η ταύτιση των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων. 

 

Στις εικόνες 6.5 & 6.6, παρουσιάζεται η σεισμικότητα της περιοχής, (χάρτης και 

τρισδιάστατη απεικόνιση, αντίστοιχα), όπως διαμορφώθηκαν από τις εργασίες των 

Martakis (2003) και Tselents et al. (2006). Αντιπαραβάλλοντας τις εικόνες της σεισμικότητας 

των παρελθόντων εργασιών με τις αντίστοιχες της παρούσας εργασίας, παρατηρούμε ότι 
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βελτιώθηκε η κατάτμηση των υποκέντρων σε συστάδες. Το γεγονός αυτό επιτρέπει πιο 

ξεκάθαρη αναγνώριση των σεισμικών ζωνών της περιοχής.  

 

Εικόνα 6.5: Χάρτης που απεικονίζει τις διαφορές ως προς το επίκεντρο, μεταξύ των θέσεων των σεισμών 
όπως υπολογίστηκαν αρχικά (κόκκινο) και σύμφωνα με το βέλτιστο 1-Δ μοντέλο ταχυτήτων (μπλε), (Martakis, 
2003). 

 

 

Εικόνα 6.6: Τρισδιάστατη απεικόνιση της κατανομής της σεισμικότητας (Tselents et al., 2006). 
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6.6 Σύγκριση – Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων από τις 

διαφορετικές μεθόδους προσδιορισμού – επαναπροσδιορισμού των 

υποκέντρων 

Από το σύνολο των υποκέντρων των σεισμών που προσδιορίστηκαν με τις διαφορετικές 

μεθόδους (Hypo71, NLLoc, HypoDD), επελέγησαν 211 σεισμοί οι οποίοι ήταν κοινοί στους 

υπολογισμούς και των τριών μεθόδων. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση των αποτελεσμάτων 

των διαφορετικών μεθόδων και προέκυψαν οι ακόλουθες ποσοτικές διαφορές: 

 
Διάγραμμα 6.1: Διαφορές στην εκτίμηση της θέσης του επικέντρου, μεταξύ των τριών μεθόδων (Hypo71, 
NLLoc, HypoDD). 

 

Κατά τον επαναπροσδιορισμό των υποκέντρων με τη μέθοδο HypoDD σε σχέση με τον 

αρχικό προσδιορισμό τους με τη μέθοδο Hypo71, η οριζόντια διαφορά στην εκτίμηση της 

θέσης του επικέντρου ήταν, σε ποσοστό 78%, της τάξης 0-500m, με μεγαλύτερη συχνότητα 

(ποσοστό 47% επί του συνόλου), στο διάστημα 0-250m και σε ποσοστό 31% επί του 

συνόλου, στο διάστημα 250-500m (Διάγραμμα 6.1).  

Η οριζόντια διαφορά στην εκτίμηση της θέσης του επικέντρου με τη μέθοδο NLLoc έναντι 

των δύο άλλων μεθόδων, ήταν μεγαλύτερη και ποικίλει από 0-2Km, παρουσιάζοντας 
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μέγιστο στο διάστημα 1-1,5Km. Για ένα σημαντικά μικρότερο ποσοστό σεισμών οι διαφορές 

ήταν μεγαλύτερες ξεπερνώντας τα 3Km (Διάγραμμα 6.1). 

 
Διάγραμμα 6.2: Διαφορές στην εκτίμηση του εστιακού βάθους, μεταξύ των τριών μεθόδων (Hypo71, NLLoc, 
HypoDD). 

 

Κατά τον επαναπροσδιορισμό των υποκέντρων με τη μέθοδο HypoDD σε σχέση με τον 

αρχικό προσδιορισμό τους με τη μέθοδο Hypo71, η διαφορά στην εκτίμηση του εστιακού 

βάθους, ήταν σε ποσοστό 84% της τάξης 0-1Km, με μεγαλύτερη συχνότητα στο διάστημα 0-

500m. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό (14%), η διαφορές ήταν μεγαλύτερες από 1Km, 

φθάνοντας και ξεπερνώντας σε κάποιες περιπτώσεις, τα 2Km (Διάγραμμα 6.2). 

Η διαφορά στην εκτίμηση του εστιακού βάθους με τη μέθοδο NLLoc έναντι των δύο άλλων 

μεθόδων, ήταν μεγαλύτερη και ποικίλει από 0-6Km. Σε πολύ μικρότερο ποσοστό φθάνει τα 

7-8Km και σε κάποιες περιπτώσεις τα ξεπερνάει (Διάγραμμα 6.2). Εξετάζοντας τις διαφορές 

αυτές για καθεμία συστάδα ξεχωριστά, διαπιστώθηκε αδυναμία της μεθόδου NLLoc στον 

υπολογισμό του βάθους για τους πολύ ρηχούς σεισμούς (βάθος < 4km και σε κάποιες 

περιπτώσεις μέχρι 5km), των συστάδων 2, 3, 7 & 4. Η επίλυση των εστιακών μηχανισμών 

που περιγράφηκε αναλυτικά παραπάνω, έδειξε στην πλειοψηφία τους κανονικά ρήγματα 

για τις συστάδες αυτές. Επιπροσθέτως, στην περιοχή που καταλαμβάνουν οι συστάδες 2 
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και 3, η ύπαρξη εβαποριτικού δόμου είναι η αιτία για την εκδήλωση σεισμών πολύ κοντά 

στην επιφάνεια και την απουσία τους σε μεγαλύτερα βάθη (>6km). 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, συμπεριλαμβάνεται συγκριτικός Πίνακας που παρουσιάζει αναλυτικά, τις 

συντεταγμένες του επικέντρου, το εστιακό βάθος και τις οριζόντιες και κατακόρυφες 

διαφορές μεταξύ των τριών μεθόδων προσδιορισμού – επαναπροσδιορισμού των 

υποκέντρων (Hypo71, NLLoc, HypoDD), για καθένα από τους 211 κοινούς σεισμούς στους 

υπολογισμούς και των τριών μεθόδων. 

Στον  πίνακα 6.4, παρουσιάζονται η Διάμεσος καθώς και ο Μέσος Όρος των διαφορών: 

  

Hypo71 - HypoDD Hypo71 - NLLoc HypoDD - NLLoc 

Οριζ.Απόστ. 
(Km) 

Κατακ.Αποστ. 
(Km) 

Οριζ.Απόστ. 
(Km) 

Κατακ.Αποστ. 
(Km) 

Οριζ.Απόστ. 
(Km) 

Κατακ.Αποστ. 
(Km) 

ΔΙΑΜΕΣΟΣ 0,29 0,42 1,12 2,84 1,14 2,97 

ΜΕΣΟΣ 
ΟΡΟΣ 

0,39 0,57 1,14 3,34 1,18 3,41 

Πίνακας 6.4: Η Διάμεσος και ο Μέσος Όρος των διαφορών μεταξύ των τριών μεθόδων (Hypo71, NLLoc, 
HypoDD). 

Η διαφορά μεταξύ Διαμέσου και Μέσου Όρου έγκειται στην ύπαρξη κάποιων ακραίων 

τιμών στους υπολογισμούς, που μπορεί να οφείλονται σε σεισμούς στα όρια του Δικτύου ή 

με λίγες καταγραφές. 

Μεταξύ Hypo71 και NLLoc, ο Μέσος Όρος της οριζόντιας διαφοράς των προσδιορισμένων 

επικέντρων, ήταν 1,14 km και η Διάμεσος 1,12 km, ενώ ο Μέσος Όρος της διαφοράς του 

βάθους ήταν 3,34 km και η Διάμεσος 2,84km. 

Μεταξύ HypoDD και Hypo71, ο Μέσος Όρος της οριζόντιας διαφοράς των προσδιορισμένων 

επικέντρων, ήταν 0,39 km (περίπου 400m) και η Διάμεσος 0,29 km (περίπου 300m), ενώ ο 
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Μέσος Όρος της διαφοράς του βάθους ήταν 0,57 km (περίπου 500m)  και η Διάμεσος 0,42 

km. (περίπου 400m).  

Μεταξύ HypoDD και NLLoc, ο Μέσος Όρος της οριζόντιας διαφοράς των προσδιορισμένων 

επικέντρων, ήταν 1,18 km και η Διάμεσος 1,14 km, ενώ ο Μέσος Όρος της διαφοράς του 

βάθους ήταν 3,41 km και η Διάμεσος 2,97 km. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα στο σύνολό τους, διαπιστώνουμε ότι οι διαφορές μεταξύ 

των εκτιμήσεων της κάθε μεθόδου, ήταν αμελητέες. Ο προσδιορισμός της θέσης των 

υποκέντρων με τη μέθοδο NLLoc λαμβάνει υπόψη το λεπτομερές 3Δ μοντέλο ταχυτήτων 

που έχει αναπτυχθεί για τη συγκεκριμένη περιοχή. Κατά συνέπεια, παρέχει εξαιρετικά 

αξιόπιστα αποτελέσματα. Ο επαναπροσδιορισμός των υποκέντρων με τη μέθοδο HypoDD, 

είχε σκοπό τη βελτίωση των σφαλμάτων κατά τον προσδιορισμό της θέσης τους. Τέτοια 

σφάλματα μπορεί να προκύπτουν από την απουσία επαρκούς πληροφορίας σχετικά με τη 

γεωλογία της περιοχής. Όπως προαναφέρθηκε, η μέθοδος HypoDD είναι ανεξάρτητη από το 

μοντέλο ταχυτήτων. Στη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού προστίθεται η υψηλή 

ποιότητα των δεδομένων, με αποτέλεσμα η μέθοδος να επιδεικνύει μεγάλη ακρίβεια στους 

υπολογισμούς. Εξάλλου, η υψηλή ποιότητα των δεδομένων είχε προσδώσει μεγάλη 

ακρίβεια ακόμα και στον αρχικό προσδιορισμό των υποκέντρων με την απλή μέθοδο 

Hypo71. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μη ύπαρξη σημαντικών διαφορών μεταξύ των 

αποτελεσμάτων της μεθόδου HypoDD με αυτά της μεθόδου NLLoc, ήταν αναμενόμενη.  Οι 

πολύ μικρές διαφορές που διαπιστώθηκαν μεταξύ των τριών μεθόδων, θεωρούμε ότι 

οφείλονται στη διαφορετική διαδικασία υπολογισμών που η καθεμία εφαρμόζει. 

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα των μεθόδων Hypo71 και HypoDD 

σχεδόν ταυτίζονται. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου NLLoc 

διαφοροποιούνται κατά 1Km περίπου, ως προς τη θέση του επικέντρου και κατά 3km 
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περίπου, ως προς το βάθος. Η διαφορές είναι εντονότερες στις περιπτώσεις σεισμών σε 

πολύ μικρά βάθη (<4km και σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι 5km), όπου φαίνεται ότι η 

μέθοδος NLLoc αποκλίνει από τις δύο άλλες μεθόδους, κυρίως στην εκτίμηση του βάθους. 

Οι Theunissen et al. (2018),  συγκρίνοντας τα αποτελέσματα από τον προσδιορισμό 

επικέντρων με χρήση 1Δ έναντι 3Δ μοντέλου ταχυτήτων, παρατήρησαν ότι για τους ρηχούς 

σεισμούς η μέθοδος NLLoc παρουσιάζει μικρή αστάθεια στην εκτίμηση του επικέντρου, 

γεγονός που απέδωσαν στην αδυναμία του 3Δ μοντέλου να απεικονίσει λεπτομερώς τις 

πλευρικές διαφοροποιήσεις της ταχύτητας στους ιζηματογενείς σχηματισμούς. Ωστόσο, για 

τον υπολογισμό του εστιακού βάθους, θεωρούν ότι οι υπολογισμοί με τη μέθοδο NLLoc 

ήταν ακριβέστεροι.  

6.7 Συζήτηση – Διπλασιασμός Ιονίου Ενότητας 

Συνοψίζοντας, με βάση την ανάλυση της μικροσεισμικότητας στην περιοχή της Ιόνιας 

ενότητας, στην περιοχή της Ηπείρου, παρατηρήθηκε ότι η σεισμικότητα παρουσιάζει 

διαφορετική κατανομή σε σχέση με το βάθος. Αναλυτικά, η σεισμική δραστηριότητα είναι 

μεγαλύτερη στον ανώτερο φλοιό και μικρότερη στα βαθύτερα τμήματά του. Για να 

ερμηνευθεί αυτή η εικόνα είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η βαθύτερη τεκτονική δομή της 

περιοχής. Η δε ερμηνεία των σεισμικών δεδομένων θα υπογραμμίζει και την τεκτονική των 

βαθύτερων οριζόντων της Ηπείρου, στην περιοχή δυτικά των Ιωαννίνων.  

Είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι το πάχος της Ιόνιας Ενότητας είναι της τάξης των 5 - 

5,5 km. Αρκετά γνωστή είναι επίσης η τεκτονική δομή της Ιόνιας Ενότητας στην περιοχή της 

Αλβανίας και η τεκτονική της ενότητας στην περιοχή της Ζακύνθου. Σχετικά με την τεκτονική 

της Ιονίου Ενότητας θεωρείται ότι παραμορφώνεται από συμπιεστικές τάσεις και 

χαρακτηρίζεται από λεπτή επιδερμική τεκτονική (thin skinned tectonics). Επιπλέον, επειδή 

στην ενότητα εμφανίζονται σημαντικού πάχους τριαδικοί εβαπορίτες η λιθολογία αυτή 

θεωρείται ως μία ζώνη αποκόλλησης του Μεσοζωικού επικαλύμματος και του φλύσχη από 
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ένα άγνωστο προαλπικό υπόβαθρο. Η παραμόρφωση στα ανώτερα τμήματα του φλοιού 

συντελείται πάνω σε μεγάλες επωθήσεις οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν φορά 

κίνησης προς την προχώρα των Ελληνίδων Οροσειρών, δηλαδή προς τα δυτικά. Επίσης, 

στην περιοχή έχουν αναγνωρισθεί και ανάδρομες επωθήσεις που μεταφέρουν πετρώματα 

προς τα ανατολικά. Η γεωμετρία των επωθήσεων χαρακτηρίζεται από μία λιστρική μορφή 

και όπως έχει πολλές φορές διαπιστωθεί από σεισμικές τομές ανάκλασης, μέσα σ' αυτές τις 

επωθήσεις εμφανίζονται διαπειρικές κινήσεις με τους εβαπορίτες να παίζουν το ρόλο 

λιπαντικού μέσου (Tselentis et al., 2006). Συχνά οι διαπειρικές κινήσεις είναι εκτεταμένες 

και οι εβαπορίτες διεισδύουν κατά μήκος των επωθήσεων παραμορφώνοντας τα ανώτερα 

Πλειο - Πλειστοκαινικά ιζήματα (Underhill, 1989), δίνοντας μία πολύπλοκη εικόνα 

δυσαρμονικής τεκτονικής (Kokkalas et al. 2013). 

Συνεπώς, στην περιοχή μελέτης θα αναμενόταν το μοντέλο της λεπτής επιδερμικής 

τεκτονικής, όπου η αποκόλληση θα ελάμβανε χώρα σε βάθη της τάξης των 5 km. 

Παρατηρώντας όμως συνολικά την κατανομή των υποκέντρων στην περιοχή μελέτης,  

διακρίνουμε ξεκάθαρα στην εγκάρσια τομή διεύθυνσης ΝΔ-ΒΑ (Εικόνα 6.7), την ύπαρξη 

τριών διαφορετικών «ορόφων» στην τεκτονική. Συγκεκριμένα, διακρίνονται:  

i. Στο ανώτερο τμήμα του φλοιού από 2,5 km - 12,5 km, τρεις σύνθετες ομάδες σεισμών 

(συστάδες 1&8, 2&3, 4&6&7), σε βάθη που ξεκινούν από πολύ κοντά στην επιφάνεια 

και φθάνουν τα 12 km,  

ii. Μια περιοχή του φλοιού στην οποία  απουσιάζει η σεισμική δραστηριότητα, σε βάθος 

από 11 έως 16 km και 

iii. Μια περιοχή σεισμικής δραστηριότητας μεγάλου βάθους (συστάδες 5&9&10), σε 

βάθος από 17 έως 27 km. 
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Εικόνα 6.7:  Η κατανομή των επικέντρων (άνω) για τις δέκα μεγαλύτερες συστάδες των 
επαναπροσδιορισμένων σεισμών με τη μέθοδο HypoDD σε 1Δ και η εγκάρσια τομή διεύθυνσης ΝΔ-ΒΑ 
(κάτω). P, Παραμυθιά; Mg, Μουργκάνα; K, Κούρεντων; S, Σουλόπουλο; Ka, Κασσιδιάρης; E, Εβαπρορίτες; M, 
Μιτσικέλι; T, Τύμφη. Στην τομή οι συστάδες αριθμούνται με τα αντίστοιχα χρώματα.  
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Υπάρχουν δηλαδή ισχυρές ενδείξεις ότι ανάμεσα στον ανώτερο φλοιό (0-11 km) και από τα 

16 km και βαθύτερα, πραγματοποιείται αποκόλληση σε βάθος 11 km. Το γεγονός αυτό 

αντιτίθεται στο γενικό προφίλ της ευρύτερης περιοχής, δεδομένου ότι με βάση τη 

στρωματογραφική διάρθρωση, το βάθος αποκόλλησης θα έπρεπε να μην ξεπερνάει τα 5,5 

km. Επιπροσθέτως, τα δεδομένα που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία, παρόλο που 

υστερούν σε πλήθος, ήταν υψηλής ποιότητας και ο προσδιορισμός και 

επαναπροσδιορισμός των υποκέντρων υλοποιήθηκε με χρήση τρισδιάστατου μοντέλου 

ταχυτήτων, γεγονός που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λαθών στον προσδιορισμό του 

βάθους και της θέσης των υποκέντρων. 

Για τη δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα για την περιοχή της Ζακύνθου, οι Kokkalas et al. 

(2012), προτείνουν την ύπαρξη μια διαφοροποίησης της  παραμόρφωσης κατά το βάθος, 

συμπεριλαμβανομένης της λεπτής επιδερμικής τεκτονικής (thin skinned tectonics) μέσα στο 

Μεσοζωικό επικάλυμμα και παχιάς επιδερμικής παραμόρφωσης (thick skinned 

deformation) στον άνω φλοιό. Ανάλογες παρατηρήσεις έχουν καταγραφεί από τους 

Doutsos et al. (2006) (Εικόνα 6.8), οι οποίοι προτείνουν ένα μοντέλο συνδυασμού λεπτής 

και παχιάς επώθησης (thin- and thick-skinned thrusting) για την παραμόρφωση της Ιόνιας 

Ενότητας στη ΒΔ Ελλάδα και από τους Scisciani and Montefalcone (2006), για την περιοχή 

της Αδριατικής – Απουλίας, βορειότερα. Επιπροσθέτως, στο αντίκλινο του Κουρβελέσι στην 

Αλβανία, το οποίο αντιπροσωπεύει μία λεπτή επιδερμική ζώνη πτύχωσης και επώθησης 

(thin-skinned fold-and-thrust belt) με ένα εβαποριτικό στρώμα αποκόλλησης (Velaj, 2011), 

σε γεωτεκτονική μελέτη προς αναζήτηση εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος πετρελαίου, 

παρατηρήθηκε διπλασιασμός της Ιόνιας ενότητας (Velaj, 2015). Οι Tselentis et al. (2006), με 

τομογραφική αντιστροφή στην περιοχή της Ηπείρου, εντόπισαν ένα σώμα εβαπορίτη με 

επιφανειακές εμφανίσεις στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Εκτιμούν δε, ότι το πάχος του 

εβαποριτικού στρώματος είναι δυνατόν να φθάνει τα 10km έχοντας διπλασιαστεί και 

πτυχωθεί. 
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Εικόνα 6.8: Ισορροπημένη τομή στην περιοχή της Ηπείρου, με τις κύριες τεκτονικές δομές στην οποία 
σημειώνονται οι εστίες των σεισμών: λευκές κουκκίδες (Hypo71), έγχρωμες κουκκίδες (συστάδες HypoDD) 
(Doutsos et al. 2006 - Τροποποιημένη). 

Με βάση την εικόνα της κατανομής των υποκέντρων στην περιοχή μελέτης, μπορούμε να 

υποθέσουμε την ύπαρξη μιας λεπτής επιδερμικής συνιστώσας παραμόρφωσης (thin 

skinned component), ενώ η ύπαρξη σεισμικής δραστηριότητας στα μεγαλύτερα βάθη 

αποτελεί ένδειξη για τη συμμετοχή του υποβάθρου στην παραμόρφωση και για παχιά 

επιδερμική τεκτονική (thick skinned tectonics). 

Η εικόνα της λεπτής προς παχιά επιδερμικής τεκτονικής (thin to thick skinned tectonics), 

είναι παρόμοια της εικόνας που εμφανίζεται στην Αλβανία, βορειότερα και στη Ζάκυνθο, 

νοτιότερα. Έτσι, συνοψίζοντας και με βάση τα στοιχεία και την συζήτηση που παρατέθηκε, 

προτείνεται ότι η Ιόνια ενότητα είναι κατά πάσα πιθανότητα διπλασιασμένη. 
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Εικόνα 6.9: Γεωλογικός χάρτης της Δυτικής Ελλάδας κατά IGSR and IFP (1966) και Avramidis et al. (2000) – 
τροποποιημένος, στον οποίο σημειώνονται οι σχετικές θέσεις των δέκα συστάδων σεισμών που 
σχηματίστηκαν από την εφαρμογή της μεθόδου HypoDD και χρήση 1Δ μοντέλου ταχυτήτων. (PAR, 
Παραμυθιά, KOUR, Κούρεντων, SUL, Σουλόπουλο, KAS, Κασιδιάρης, MRG, όρος Μουργκάνα, BOZ, Βοτσαράς, 
TMF, όρος Τίμφη. AGK, ρήγμα Αγίας Κυριακής, MITS, όρος Μιτσικέλι).  

 

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

120 
 

Κεφάλαιο 7 : Μηχανισμοί γένεσης 

7.1 Μέθοδος επίλυσης εστιακών μηχανισμών FPFIT 

Οι μηχανισμοί γένεσης των 271 σεισμών, οι οποίοι οργανώθηκαν σε 10 συστάδες, 

προσδιορίστηκαν με το πρόγραμμα FPFIT (Reasenberg and Oppenheimer, 1985). Πρόκειται 

για μία αλγοριθμική διαδικασία αναζήτησης σε κάναβο (grid-search), η οποία χρησιμοποιεί 

το αζιμούθιο και τη γωνία ανάδυσης της σεισμικής ακτίνας. Για κάθε σεισμό, η 

παρατηρούμενη πολικότητα σε κάθε σταθμό συγκρίνεται με αυτή που έχει υπολογιστεί για 

μία σειρά μοντέλων και επιλέγεται το μοντέλο διάρρηξης με το μικρότερο συνολικό 

σφάλμα. 

Για τους λόγους που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο σχετικά με τη σύγκριση των 

αποτελεσμάτων του επαναπροσδιορισμού των υποκέντρων κάνοντας χρήση μοντέλου 

ταχυτήτων 1Δ και 3Δ, επιλέχθηκαν για τον υπολογισμό των μηχανισμών γένεσης τα 

αποτελέσματα του HypoDD σε 1Δ. 

Κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των μηχανισμών γένεσης είναι δυνατόν να προκύψουν 

πολλαπλές λύσεις για κάθε γεγονός, οπότε επιλέγεται η καλύτερη σύμφωνα με τις 

παραμέτρους αβεβαιότητας για το συνολικό σφάλμα που καθορίζονται από το πρόγραμμα. 

Στην περίπτωση των δεδομένων που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία, περισσότερες 

από το 90% των λύσεων που προσδιορίστηκαν ήταν μοναδικές.  

Ο ελάχιστος αριθμός των παρατηρούμενων πρώτων αφίξεων των P-κυμάτων ορίστηκε σε 

10. Η μέση τιμή για το σφάλμα Fj υπολογίστηκε ίση με 0.11. Η μέση τιμή για την παράμετρο 

κατανομής των σταθμών STDR (Station Distribution Ratio) υπολογίστηκε ίση με 0.6. Τα 

σφάλματα ΔSTR, ΔDIP, ΔRAK, στο αζιμούθιο (strike), τη γωνία κλίσης (dip) και τη γωνία 

ολίσθησης (rake), αντίστοιχα, υπολογίστηκαν μικρότερα των 10◦. 
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7.2 Μέθοδος των Τριών Σημείων (Three-Point Method) 

Για λεπτομερέστερη χαρτογράφηση των τεκτονικών δομών της περιοχής, εφαρμόστηκε στα 

επαναπροσδιορισμένα 271 σεισμικά υπόκεντρα  η Μέθοδος των Τριών Σημείων (Three-

Point Method), (Fehler et al., 1987). Η μέθοδος αυτή δημιουργεί τριάδες υποκέντρων και 

υπολογίζει τους πόλους των επιπέδων που διέρχονται από κάθε τριάδα. Στη συνέχεια, 

υπολογίζει την κατανομή πυκνότητας των πόλων σε μια στερεογραφική προβολή. Αν η 

κατανομή των πόλων παρουσιάζει μία μέγιστη συγκέντρωση, τότε η διεύθυνση αυτή 

προσδιορίζει και τον κύριο προσανατολισμό των ρηγμάτων. 

Στην παρούσα εργασία, αντί να υπολογιστούν οι πόλοι των επιπέδων, υπολογίστηκε η 

γωνία κλίσης (dip) των επιπέδων για κάθε συστάδα σεισμών. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν συσχετίστηκαν με τις παρατηρούμενες διευθύνσεις που υπέδειξε η ανάλυση 

των μηχανισμών γένεσης και περιγράφονται στη συνέχεια. 

7.3 Αποτελέσματα επίλυσης εστιακών μηχανισμών στις 10 

συστάδες σεισμών στην περιοχή μελέτης 

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή της μεθόδου FPFIT σε καθεμία από τις 10 συστάδες ξεχωριστά. Οι μηχανισμοί 

γένεσης που προέκυψαν συνδυάστηκαν με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά κάθε συστάδας 

και έδωσαν σημαντικές πληροφορίες για το σεισμοτεκτονικό καθεστώς της περιοχής.  

Οι πληροφορίες αυτές συσχετίστηκαν με τις γνωστές δομές που έχουν προκύψει από 

παλαιότερες μελέτες, με τις οποίες βρέθηκαν σε πλήρη συμφωνία. Σε γενικές γραμμές, 

επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη ζώνης επώθησης στα δυτικά σε συνδυασμό με ένα καθεστώς 

εφελκυσμού στo ανατολικό άκρο. Παρόλα αυτά, στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μία 

λεπτομερέστερη εικόνα των σεισμοτεκτονικών δομών, η οποία υποδεικνύει ένα πολύπλοκο 

τεκτονικό καθεστώς. Οι πιο ρηχές δομές (<15km) παρουσιάζουν κανονικό έως οριζόντιο 

χαρακτήρα, ενώ σε μεγαλύτερα βάθη (15-35 km) παρατηρούνται μηχανισμοί γένεσης που 
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συνδέονται με ανάστροφα ρήγματα. Στην εικόνα 7.10, παρουσιάζονται οι δέκα συστάδες 

σεισμών στην περιοχή μελέτης όπως διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο HypoDD και οι 

επικρατέστεροι μηχανισμοί γένεσης για καθεμία. 

Στη συνέχεια, για καθεμία συστάδα ξεχωριστά, περιγράφονται οι παρατηρήσεις που έγιναν 

μετά την εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας και πραγματοποιείται σύνδεση αυτών με 

τις γνωστές γεωτεκτονικές δομές. Ενδεικτικά, συμπεριλαμβάνονται στη ροή του κειμένου 

χάρτες, τομές και σχήματα, για ορισμένες μόνο συστάδες. Στο Παράρτημα Β, 

παρουσιάζονται για όλες τις συστάδες, οι χάρτες κατανομής των μηχανισμών γένεσης και οι 

αντίστοιχες τομές. Στο Παράρτημα Γ, παρουσιάζεται για όλες τις συστάδες, η κατανομή των 

υποκέντρων σε τρισδιάστατο κάναβο. 
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Συστάδα 1 

Η συστάδα 1 βρίσκεται στο ΝΑ άκρο της περιοχής μελέτης κοντά στο χωριό Σουλόπουλο. 

Περιλαμβάνει 54 επαναπροσδιορισμένα υπόκεντρα, με το εστιακό τους βάθος να 

κυμαίνεται από 5 έως 12 km. Οι μηχανισμοί γένεσης που υπολογίστηκαν για την περιοχή, 

ποικίλουν. Από οριζόντιοι και κανονικοί για την πλειοψηφία των σεισμών, μεταβάλλονται 

σε ανάστροφους, για μερικούς σεισμούς, κατά μήκος μιας ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης. Η 

παρατήρηση αυτή συμφωνεί με προηγούμενες μελέτες που διεξήχθησαν στην περιοχή από 

τους IGSR and IFP (1966); King et al. (1993); Hatzfeld et al. (1995) και Tselentis et al. (2006). 

Στις μελέτες αυτές χαρτογραφήθηκαν κανονικοί και πλαγιοκανονικοί μηχανισμοί γένεσης, 

οι οποίοι γίνονται αμιγώς οριζόντιοι (Soulopoulo offset - οριζόντιο ρήγμα του 

Σουλόπουλου) ακόμα και ανάστροφοι για μερικούς σεισμούς. Η ποικιλία στους τύπους των 

ρηγμάτων υποδηλώνει την ύπαρξη δύο ομάδων ρηγμάτων. Η πρώτη ομάδα, περιλαμβάνει 

πλάγια έως κανονικά ρήγματα, τα οποία κλίνουν προς ΒΒΔ-ΝΝΑ διεύθυνση. Η δεύτερη 

ομάδα, περιλαμβάνει μεγάλης κλίσης ανάστροφα ρήγματα, τα οποία κλίνουν σε διεύθυνση 

Β-Ν. Το ανάστροφο ρήγμα πιθανολογείται να είναι το ρήγμα των Κούρεντων, το οποίο έχει 

περιγραφεί ως επώθηση (IGSR and IFP, 1966) (Εικόνες 7.1, 7.2, 7.3). 
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Εικόνα 7.1: Χάρτης (άνω) και τομή (κάτω) που παρουσιάζουν την κατανομή των μηχανισμών γένεσης των 
επαναπροσδιορισμένων σεισμών της Συστάδας 1. 
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Εικόνα 7.2: Ο προσανατολισμός των ρηγμάτων σε στερεογραφική προβολή της Συστάδας 1. 

 

 

Εικόνα 7.3: Η κατανομή των υποκέντρων σε τρισδιάστατο κάναβο της Συστάδας 1. 
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Συστάδα 2 & Συστάδα 3 

Η συστάδα 2 και η συστάδα 3, βρίσκονται στα δυτικά της λίμνης Παμβώτιδας και 

περιλαμβάνουν 46 και 39 επαναπροσδιορισμένα υπόκεντρα, αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των 

σεισμών έχει καταγραφεί σε πολύ μικρά βάθη, μικρότερα των 5km. Ελάχιστοι σεισμοί 

καταγράφηκαν σε λίγο μεγαλύτερα βάθη, που όμως δεν ξεπερνούν τα 10km. Η περιοχή 

οριοθετείται από το όρος Μιτσικέλι (Μ) και το ρήγμα των Κούρεντων (Κ) και αναφέρεται ως 

λεκάνη (ή λεκανοπέδιο) των Ιωαννίνων (King et al., 1993). Στην ίδια περιοχή, 

χαρτογραφήθηκαν στο παρελθόν, κανονικοί μηχανισμοί γένεσης οι οποίοι συνδέθηκαν με 

ένα σύνολο από συζυγή κανονικά ρήγματα, αποτέλεσμα της διαπειρικής διείσδυσης 

εβαποριτών στην επιφάνεια (Tselentis et al., 2006). Η απουσία σεισμικής δραστηριότητας 

σε βάθη μεγαλύτερα των 5km, αιτιολογήθηκε με την ύπαρξη ενός μεγάλου εβαποριτικού 

δόμου, κοντά στην επιφάνεια, ο οποίος εκτείνεται προς τα βόρεια. Η παρουσία των 

εβαποριτών επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα της παθητικής τομογραφίας που 

εφαρμόστηκε στην περιοχή (Martakis, 2003) καθώς και από την εμφάνιση τριαδικών 

λατυποπαγών και γύψου, νότια των δύο συστάδων (IGMR, 1967). Οι μηχανισμοί γένεσης 

που προέκυψαν από την ανάλυση των σεισμών στην περιοχή των δύο συστάδων 2 και 3, 

έδειξαν αμιγώς κανονικά και οριζόντια ρήγματα, τα οποία οριοθετούνται στα βόρεια από 

μία μικρή ομάδα ανάστροφων ρηγμάτων με διεύθυνση Α-Δ. Το βάθος των σεισμών και για 

τις δύο συστάδες, παρουσιάζει αύξηση προς τα ΒΑ. Γενικά, τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας, βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με αυτά της εργασίας των Tselentis et al. (2006) 

στην ίδια περιοχή και ενισχύουν την ιδέα της συσχέτισης των κανονικών ρηγμάτων με έναν 

εβαποριτικό δόμο, ο οποίος εμφανίζεται πολύ κοντά στην επιφάνεια της λεκάνης των 

Ιωαννίνων (Παράρτημα Β: Εικόνες 2 & 3; Παράρτημα Γ: Εικόνες 2 & 3). 
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Συστάδα 4 

Η συστάδα 4 εκτείνεται ανατολικά του όρους Μιτσικελίου και περιλαμβάνει 24 

επαναπροσδιορισμένα υπόκεντρα με το εστιακό τους βάθος να κυμαίνεται από 2 έως 

12km. Οι μηχανισμοί γένεσης που παρατηρήθηκαν, έδειξαν οριζόντια και κανονικά 

ρήγματα για τους σεισμούς μικρότερου βάθους και ανάστροφα ρήγματα στα μεγαλύτερα 

βάθη. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν οριζόντιες δομές στο ΒΑ τμήμα της περιοχής της 

συστάδας, οι οποίες τέμνονται από κανονικά ρήγματα κατά μήκος της διεύθυνσης Β-Ν. Οι 

διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του Martakis (2003), ότι παρατηρείται 

εφελκυσμός πίσω από την περιοχή επώθησης και συμφωνούν με το καθεστώς εφελκυσμού 

που πρότειναν για την περιοχή οι Papazachos & Kiratzi (1996). Στο ΝΔ τμήμα της συστάδας 

4, οι εστίες  προσδιορίστηκαν σε μεγαλύτερα βάθη και οι μηχανισμοί γένεσης έδειξαν την 

ύπαρξη επώθησης (πιθανώς της επώθησης του Μιτσικελίου). (Εικόνες 7.4, 7.5, 7.6). 
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Εικόνα 7.4: Χάρτης (άνω) και τομή (κάτω) που παρουσιάζουν την κατανομή των μηχανισμών γένεσης των 
επαναπροσδιορισμένων σεισμών της Συστάδας 4. 
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Εικόνα 7.5: Ο προσανατολισμός των ρηγμάτων σε στερεογραφική προβολή της Συστάδας 4. 

 

 

Εικόνα 7.6: Η κατανομή των υποκέντρων σε τρισδιάστατο κάναβο της Συστάδας 4. 
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Συστάδα 5 & Συστάδα 10 

Στο κέντρο της περιοχής μελέτης, ανατολικά του Σουλόπουλου (S) και του αντίκλινου του 

Κασιδιάρη (Κ), παρατηρήθηκαν δύο συμπλέγματα σεισμών με σημαντικά διαφορετικό 

εύρος τιμών εστιακού βάθους σε σχέση με το μέσο βάθος των σεισμών της περιοχής. 

Πρόκειται για τη συστάδα 5 (Εικόνες 7.7, 7.8, 7.9), η οποία περιλαμβάνει 21 σεισμούς με 

βάθη από 18 έως 24km και τη συστάδα 10 (Παράρτημα Β: Εικόνα 10; Παράρτημα Γ: Εικόνα 

10), η οποία περιλαμβάνει 13 σεισμούς, με βάθη από 16 έως 20km. Παρόμοια βάθυνση των 

υποκέντρων έχει αναφερθεί σε προηγούμενες μελέτες από τους Hatzfeld et al. (1995) και 

Tselentis et al. (2006). Οι μηχανισμοί γένεσης που παρατηρήθηκαν στα δύο αυτά 

συμπλέγματα σεισμών, έδειξαν αμιγώς ανάστροφα ρήγματα με ένα μικρό αριθμό 

διασκορπισμένων μηχανισμών γένεσης με πλαγιοκανονικό χαρακτήρα. Επιπροσθέτως, στη 

συστάδα 5 λαμβάνει χώρα μία βάθυνση των υποκέντρων με διεύθυνση ΒΑ. Οι σεισμοί 

αυτοί συνδέονται με μία βαθιά ζώνη επώθησης, η οποία κλίνει προς τα ανατολικά. Πιθανώς 

να πρόκειται για την επώθηση της κεντρικής Ιονίου ενότητας ή για κάποια άλλη «τυφλή» 

επώθηση. 
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Εικόνα 7.7: Χάρτης (άνω) και τομή (κάτω) που παρουσιάζουν την κατανομή των μηχανισμών γένεσης των 
επαναπροσδιορισμένων σεισμών της Συστάδας 5. 
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Εικόνα 7.8: Ο προσανατολισμός των ρηγμάτων σε στερεογραφική προβολή της Συστάδας 5. 

 

 

Εικόνα 7.9: Η κατανομή των υποκέντρων σε τρισδιάστατο κάναβο της Συστάδας 5. 
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Συστάδα 6 

Η συστάδα 6 βρίσκεται στο ΒΑ άκρο της περιοχής μελέτης, κοντά στα ελληνοαλβανικά 

σύνορα. Περιλαμβάνει 20 σεισμούς. Τα εστιακά τους βάθη κυμαίνονται από 4 έως 12km, με 

την πλειοψηφία αυτών να συγκεντρώνεται στα 10km. Οι μηχανισμοί γένεσης που 

παρατηρήθηκαν έδειξαν ρήγματα κανονικού και πλαγιοκανονικού χαρακτήρα, γεγονός που 

συμφωνεί με την αναφορά των IGSR and IFP (1966). Η συστάδα αυτή πιθανώς να συνδέεται 

με ένα πλαγιοκανονικό ρήγμα που ακολουθεί τη γενική ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση του συστήματος 

ρηγμάτων κανονικού χαρακτήρα της Κόνιτσας (Galanakis et al., 2007) (Παράρτημα Β: Εικόνα 

6; Παράρτημα Γ: Εικόνα 6). 

Συστάδα 7 

Η συστάδα 7 περιλαμβάνει 20 σεισμούς στην περιοχή του όρους Τύμφη. Το εστιακό τους 

βάθος είναι πολύ μικρό και κυμαίνεται από 2 έως 10km. Οι μηχανισμοί γένεσης που 

παρατηρήθηκαν ήταν κανονικού και πλαγιοκανονικού τύπου, ως αποτέλεσμα του 

εφελκυσμού που λαμβάνει χώρα στην περιοχή (Papazachos and Kiratzi, 1996) και (Doutsos 

and Koukouvelas, 1998). Επιπρόσθετες πληροφορίες προέρχονται από την σεισμοτεκτονική 

μελέτη των Tselentis et al. (2006) στην Ήπειρο, οι οποίοι εντόπισαν οριζόντια ρήγματα Β-ΒΑ 

διεύθυνσης και σε μερικές περιπτώσεις αμιγώς Β-Ν διεύθυνσης ) (Παράρτημα Β: Εικόνα 7; 

Παράρτημα Γ: Εικόνα 7). 

Συστάδα 8 

Η συστάδα 8 βρίσκεται στην περιοχή Παραμυθιάς (P) - Μουργκάνας (Mg), στο δυτικό τμήμα 

της περιοχής μελέτης. Περιλαμβάνει 19 επαναπροσδιορισμένα υπόκεντρα. Το εστιακό τους 

βάθος υπολογίστηκε γύρω στα 10km, ενώ εντοπίστηκε και ένας μικρός αριθμός 

διασκορπισμένων σεισμών σε βάθος 6-14. Από τη μελέτη των μηχανισμών γένεσης, η κύρια 

δομή που παρατηρήθηκε στην περιοχή αυτή ήταν επώθηση με κατανομή των υποκέντρων 
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σε διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ. Η δομή αυτή είναι πιθανό να συνδέεται με την επώθηση της 

κεντρικής Ιόνιας ενότητας, η οποία έχει περιγραφεί στην εργασία του IGSR & IFP (1966). Στη 

ίδια διεύθυνση χαρτογραφήθηκε και ένας μικρός αριθμός οριζόντιων και πλαγιοκανονικών 

μηχανισμών γένεσης. Η ποικιλία των μηχανισμών γένεσης βρίσκεται σε συμφωνία με τις 

παρατηρήσεις των Tselentis et al. (2006), στην ίδια περιοχή (Παράρτημα Β: Εικόνα 8; 

Παράρτημα Γ: Εικόνα 8). 

 

Εικόνα 7.10: Οι δέκα συστάδες σεισμών στην περιοχή μελέτης όπως διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο HypoDD 
και οι επικρατέστεροι μηχανισμοί γένεσης για καθεμία. 

Συστάδα 9 

Η συστάδα 9 είναι μικρή και περιλαμβάνει 15 σεισμούς. Εκτείνεται σε βάθη από 24 έως 35 

km στο βόρειο τμήμα της λεκάνης των Δολιανών (King et al., 1993). Οι μηχανισμοί γένεσης 

των σεισμών αυτών έδειξαν ανάστροφα και πλαγιοανάστροφα ρήγματα με μέση διεύθυνση 

ΒΔ-ΝΑ. Η κατανομή των υποκέντρων υποδεικνύει βύθιση προς τα ανατολικά. Τέτοιου 
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είδους δομές είναι πιθανό να συνδέονται είτε με την επώθηση της κεντρικής Ιονίου 

ενότητας (IGSR & IFP, 1966), είτε με  κάποια άλλη μεγάλη επώθηση δυτικά της λεκάνης των 

Δολιανών, όπως το βόρειο τμήμα του αντίκλινου του Κασιδιάρη (Παράρτημα Β: Εικόνα 9; 

Παράρτημα Γ: Εικόνα 9). 

7.4 Το ρήγμα της Αγίας Κυριακής 

Το ρήγμα της Αγίας Κυριακής, βρίσκεται στα όρια της περιοχής μελέτης προς το Νότο και 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της σύνθετης τεκτονικής δομής του (Εικόνα 7.11). 

Αρχικά αναφέρθηκε από τους IGSR & IFP (1966), ως ρήγμα Πετούσι, από το ομώνυμο 

κοντινό χωριό. Οι Bocalleti et al. (1997), το ονόμασαν Ρήγμα του Σουλίου επειδή εκτεινόταν 

περισσότερο στην ευρύτερη περιοχή του Σουλίου. 

Το ρήγμα της Αγίας Κυριακής έχει χαρακτηριστεί από τους Hatzfeld et al. (1995); King et al. 

(1993); Boccaletti et al. (1997), ως ένα ενεργό, αριστερόστροφο ρήγμα με διεύθυνση Α-Δ. 

Έχει μήκος 50km και εκτείνεται κατά μήκος των κύριων ορεινών όγκων της Παραμυθιάς και 

του όρους Τόμαρος (Bocalleti et al., 1997). Οι Hatzfeld et al. (1995), διέκριναν μία οριζόντια 

αριστερόστροφη κίνηση στο δυτικό άκρο του ρήγματος. Οι Boccaleti et al. (1997), 

βασιζόμενοι σε γεωλογικές παρατηρήσεις, χαρακτήρισαν το ρήγμα ως ένα σύμπλεγμα από 

παρακλάδια που εκτείνονται προς τα ανατολικά, ξεκινώντας από τις δυτικές ακτές της 

Ηπείρου ως το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Τα ρήγματα αυτά τέμνουν τα υπερκείμενα 

ανθρακικά πετρώματα και τον φλύσχη και μετασχηματίζονται και στα δύο άκρα της ζώνης 

διάρρηξης σε ένα δευτερεύον σύνολο ρηγμάτων εφελκυσμού. Οι ίδιοι ερευνητές 

αναγνώρισαν κατά μήκος της ζώνης διάρρηξης ανάστροφα και κανονικά ρήγματα, γεγονός 

που ακολουθεί το γενικό μοτίβο οριζόντιας ολίσθησης με διεύθυνση Α-Δ, που δημιουργεί 

διάσπαρτες γραμμές διάρρηξης και θετικές και αρνητικές δομές ανθοδέσμης (negative and 

positive flower structures). Η σεισμικότητα κατανέμεται γύρω από τα ίχνη των 

χαρτογραφημένων ρηγμάτων χωρίς όμως σαφή συσχέτιση με κάποιο από αυτά.  
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Από το σύνολο των σεισμών που καταγράφηκαν και μελετώνται στην παρούσα εργασία, 

επιλέχθηκαν 23, οι οποίοι έλαβαν χώρα στην περιοχή του ρήγματος της Αγίας Κυριακής. Οι 

μηχανισμοί γένεσης των σεισμών αυτών μελετήθηκαν με τη μέθοδο FPFIT (Reasenberg and 

Oppenheimer, 1985), η οποία περιγράφεται στο κεφ. 7.1.  

Στις Εικόνες 7.11, 7.12, 7.13, φαίνεται ότι το ρήγμα της Αγίας Κυριακής είναι ένα σύστημα 

παράλληλων επιπέδων με γενική διεύθυνση Α-Δ. Το εστιακό βάθος των σεισμών 

παρουσιάζει αύξηση από το Νότο προς το Βορά (Εικόνα 7.13), επιβεβαιώνοντας την 

παρατήρηση των Boccaleti et al. (1997). Οι μηχανισμοί γένεσης υποδεικνύουν ένα 

ενδιάμεσο καθεστώς μεταξύ εφελκυσμού και διάτμησης (transtensional). Η παρατήρηση 

αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με το χαρακτηρισμό του ρήγματος ως transtensional strike slip 

από τους Avramidis et al. (2000) και το μοντέλο οριζόντιας ζώνης αποκόλλησης, η οποία 

αποτελείται από μικρότερα ρήγματα που δημιουργούν διασπορά των ρηξιγενών γραμμών, 

όπως προτείνουν οι Boccaletti et al. (1997). 

 

Εικόνα 7.11: Η κατανομή των επικέντρων με τους μηχανισμούς γένεσης στην περιοχή του ρήγματος της Αγίας 
Κυριακής. Το ρήγμα και τα παρακλάδια του σημειώνονται με τις μαύρες γραμμές. Πάνω στο χάρτη 
σημειώνονται οι εγκάρσιες τομές, κατά μήκος της διεύθυνσης Α-Δ (φέρουν τα διακριτικά Α-Β) και κατά μήκος 
της διεύθυνσης Β-Ν (φέρουν τα διακριτικά Α’-Β’), αντίστοιχα. 
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Εικόνα 7.12: Εγκάρσια τομή διεύθυνσης Α-Δ κατά μήκος της περιοχής του ρήγματος της Αγίας Κυριακής. 

 

 

Εικόνα 7.13: Εγκάρσια τομή διεύθυνσης Β-Ν κατά μήκος της περιοχής του ρήγματος της Αγίας Κυριακής. 
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7.5 Σύνοψη – Σύνδεση των αποτελεσμάτων με τις γνωστές 

τεκτονικές δομές στην περιοχή 

Γενικά, η υπολογισμένη με μεγάλη ακρίβεια, θέση των υποκέντρων σε συνδυασμό με τους 

μηχανισμούς γένεσης παρείχαν σημαντικές πληροφορίες για το σεισμοτεκτονικό καθεστώς 

της Δυτικής Ελλάδας. Οι ενεργές δομές συμφωνούν με την ύπαρξη μίας ζώνης επώθησης 

στα δυτικά σε συνδυασμό με ένα καθεστώς εφελκυσμού στo ανατολικό άκρο. Η ύπαρξη 

εβαποριτών στην περιοχή δυτικά της λίμνης των Ιωαννίνων, που παρατηρήθηκε από τους 

Tselentis et al. (2006) κατά την εφαρμογή παθητικής τομογραφίας, επιβεβαιώθηκε από την 

απουσία σεισμικής δραστηριότητας. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα της παρούσας 

μελέτης συμφωνούν με αυτά των Tselentis et al. (2006) και αποκαλύπτουν μια ακόμα πιο 

λεπτομερή εικόνα του στερεού φλοιού της περιοχής. 

Συνοψίζοντας, βάσει των παρατηρήσεων που έγιναν στην παρούσα μελέτη και κατόπιν 

συσχέτισής τους με τις ήδη γνωστές σεισμοτεκτονικές δομές από προηγούμενες εργασίες, 

αναγνωρίστηκαν οι ακόλουθες εννέα υποπεριοχές: 

1. Η περιοχή κοντά στο χωριό Σουλόπουλο, χαρακτηρίζεται από ποικιλία μηχανισμών 

γένεσης. Στην πλειοψηφία τους είναι κανονικοί και οριζόντιοι (οριζόντιο ρήγμα του 

Σουλόπουλου), ενώ για μερικούς σεισμούς, κατά μήκος μιας ΒΔ-ΝΑ διεύθυνσης 

μεταβάλονται σε ανάστροφους (επώθηση των Κούρεντων). Η παρατήρηση βρίσκεται σε 

συμφωνία με τις μελέτες των IGSR and IFP (1966); King et al. (1993); Hatzfeld et al. (1995); 

Tselentis et al. (2006). 

2. Στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, οι σεισμοί που καταγράφηκαν είχαν πολύ μικρό 

εστιακό βάθος (<5km) και συνδέθηκαν με κανονικά ρήγματα αποτέλεσμα της διαπυρικής 

διείσδυσης εβαποριτών στην επιφάνεια (Tselentis et al., 2006; Martakis, 2003; IGMR, 1967). 

3. Στην περιοχή ανατολικά του όρους Μιτσικέλι, για τους σεισμούς μικρότερου 

βάθους προσδιορίστηκαν οριζόντια ρήγματα που τέμνονται από κανονικά κατά μήκος της 
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διεύθυνσης Β-Ν, επιβεβαιώνοντας το καθεστώς εφελκυσμού που χαρακτηρίζει την περιοχή 

(Martakis, 2003; Papazachos & Kiratzi, 1996). Για τα μεγαλύτερα βάθη τα ανάστροφα 

ρήγματα έδειξαν την ύπαρξη επώθησης. 

4. Στο κέντρο της περιοχής μελέτης, ανατολικά του Σουλόπουλου (S) και του 

αντίκλινου του Κασιδιάρη (Κ), καταγράφηκαν σεισμοί σε μεγάλο βάθος 16-24km που 

οφείλονταν σε  αμιγώς ανάστροφα ρήγματα και πιθανώς συνδέονται με την επώθηση της 

κεντρικής Ιονίου ενότητας ή με κάποια άλλη «τυφλή» βαθειά επώθηση που κλίνει προς τα 

ανατολικά. Παρόμοια βάθυνση των υποκέντρων έχει αναφερθεί σε προηγούμενες μελέτες 

από τους Hatzfeld et al. (1995) και Tselentis et al. (2006). 

5. Οι μηχανισμοί γένεσης των σεισμών στην περιοχή της Κόνιτσας παρουσιάζουν 

κανονικό – πλαγιοκανονικό χαρακτήρα και συνδέονται με ένα πλαγιοκανονικό ρήγμα που 

ακολουθεί τη γενική ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση του συστήματος ρηγμάτωσης κανονικού χαρακτήρα 

της Κόνιτσας (IGSR & IFP, 1966; Galanakis et al., 2007). 

6. Στην περιοχή του όρους Τύμφη οι μηχανισμοί γένεσης που παρατηρήθηκαν ήταν 

κανονικού και πλαγιοκανονικού τύπου, σε συμφωνία με τον εφελκυσμό που λαμβάνει 

χώρα στην περιοχή (Papazachos and Kiratzi, 1996;  Doutsos & Koukouvelas, 1998; Tselentis 

et al., 2006) και πιθανώς συνδέονται με το κανονικού χαρακτήρα ρήγμα του Πάπιγκου. 

7. Στην περιοχή του αντίκλινου της Μουργκάνας (Mg) η κύρια δομή που 

παρατηρήθηκε ήταν επώθηση με κατανομή των υποκέντρων σε διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και 

πιθανώς συνδέεται με την επώθηση της κεντρικής Ιόνιας ενότητας (IGSR & IFP, 1966).  

8. Η περιοχή της λεκάνης των Δολιανών παρουσίασε τη χαμηλότερη σεισμική 

δραστηριότητα. Στο βόρειο τμήμα της καταγράφηκε μικρός αριθμός υποκέντρων, η 

κατανομή των οποίων υπέδειξε βύθιση προς τα ανατολικά. Οι σεισμοί αυτοί, συνδέθηκαν 

με ανάστροφα και πλαγιοανάστροφα ρήγματα, πιθανώς με την επώθηση της κεντρικής 

Ιονίου ενότητας (IGSR and IFP, 1966), είτε με κάποια άλλη μεγάλη επώθηση δυτικά της 

λεκάνης των Δολιανών, όπως το βόρειο τμήμα του αντίκλινου του Κασιδιάρη. 
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9. Οι σεισμοί που έλαβαν χώρα στο νότιο όριο της περιοχής μελέτης, συνδέθηκαν με 

το ρήγμα της Αγίας Κυριακής. Η μελέτη των μηχανισμών γένεσης υπέδειξε ένα ανάμεικτο 

καθεστώς μεταξύ μεταξύ εφελκυσμού και διάτμησης (transtensional), παραδοχή που 

βρίσκεται σε συμφωνία με το μοντέλο που έχουν προτείνει για την ίδια περιοχή οι 

Avramidis et al. (2000) και Boccaletti et al. (1997). 
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Κεφάλαιο 8 : Μεθοδολογία φασματικής ανάλυσης και 

υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων των μικροσεισμών 

8.1 Εισαγωγή  

Ο προσδιορισμός των σεισμικών παραμέτρων με φασματική ανάλυση των P ή S κυμάτων 

και χρήση του μοντέλου του Brune (1970 & 1971), είναι μια ευρέως αποδεκτή μέθοδος 

ανάλυσης (Keilis-Borok, 1959; Hanks & Wyss, 1972; Trifunac, 1972; Brune et al., 1986; 

Burton et al., 1991; Melis et al., 1992; Melis et al., 1995; Chouliaras and Stavrakakis, 1997; 

Roumelioti et al., 2002). Ένα τυπικό φάσμα εδαφικής μετατόπισης (Εικόνα 8.1) 

χαρακτηρίζεται από δύο τμήματα: i) ένα επίπεδο τμήμα στις χαμηλές συχνότητες με πλάτος 

Ω0 (ασύμπτωτη χαμηλών συχνοτήτων) και ii) ένα τμήμα κατά το οποίο το φάσμα 

παρουσιάζει ραγδαία απομείωση του πλάτου του από την τιμή της γωνιακής συχνότητας fc 

έως τη τιμή της fmax. Η μείωση του πλάτους στο τμήμα αυτό, οφείλεται στην περιορισμένη 

ενέργεια της σεισμικής πηγής. Τα χαρακτηριστικά της πηγής για κάθε σεισμό που 

αναλύεται, καθορίζονται από την τιμή της ασύμπτωτης χαμηλών συχνοτήτων Ω0 και την 

τιμή της γωνιακής συχνότητας fc, οι οποίες προσδιορίζονται οπτικά από δύο τεμνόμενες 

ευθείες. Η πρώτη ευθεία, εφάπτεται στις τιμές στις οποίες τείνει κατά μέσο όρο η 

ασύμπτωτη χαμηλών συχνοτήτων. Η δεύτερη ευθεία, εφάπτεται στη απομείωση του 

φάσματος από την τιμή της fc έως την τιμή της fmax. (Brune et al., 1986; Melis, 1992; Burton 

et al., 1995). 
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Εικόνα 8.1: Ένα  τυπικό παράδειγμα φάσματος μετατόπισης (Hanks & Wyss, 1972; Trifunac, 1972), όπου 
διακρίνονται το επίπεδο τμήμα με πλάτος Ωο και η γωνιακή συχνότητα  fc. 

 

8.2 Μεθοδολογία φασματικής ανάλυσης (αλγόριθμος 

EQK_SRC_PARA) 

Για τον υπολογισμό του φάσματος απόκρισης και την εκτίμηση των σεισμικών παραμέτρων 

των 271 επιλεγμένων σεισμών των οποίων οι εστίες επαναπροσδιορίστηκαν σε 1Δ, 

πραγματοποιήθηκε εφαρμογή του προγράμματος EQK_SRC_PARA (Kumar et al., 2012), το 

οποίο εφαρμόζει φασματική ανάλυση στην SH-συνιστώσα, κάνοντας χρήση του μοντέλου 

του Brune (1970) και του παράγοντα αποκοπής υψηλών συχνοτήτων του Boore (1983). Στο 

πρώτο στάδιο της φασματικής ανάλυσης, για κάθε σεισμό που αναλύεται, γίνεται η επιλογή 

των δεδομένων από τη συνεχή καταγραφή, δηλαδή επιλέγεται στο σεισμόγραμμα 

ταχύτητας που έχει καταγραφεί σε κάθε σταθμό, ένα χρονικό παράθυρο το οποίο 

περιλαμβάνει περίπου 20sec πριν την άφιξη των P κυμάτων και 25sec μετά την άφιξη των S 

κυμάτων. Στη συνέχεια, το κάθε σεισμόγραμμα διορθώνεται για το σύστημα καταγραφής 

και το σεισμόμετρο και περιστρέφεται για να ληφθεί η SH-συνιστώσα της εδαφικής 

κίνησης. Το φάσμα υπολογίζεται με μετασχηματισμό Fourier και διορθώνεται για τον 
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παράγοντα απόσβεσης Q. Παρακάτω αναλύεται η διαδικασία διόρθωσης για τον 

παράγοντα Q και διερευνάται η αναγκαιότητα ή όχι εφαρμογής της διόρθωσης στην 

περίπτωση των σεισμών που καταγράφηκαν στην περιοχή μελέτης. Σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία φασματικής ανάλυσης που εφαρμόστηκε στην παρούσα διατριβή, το μοντέλο 

του Brune, το οποίο αποδίδει μία πτώση πέραν της γωνιακής συχνότητας, της τάξεως του 2, 

εκτιμάται με τον παράγοντα μείωσης υψηλής συχνότητας (high frequency diminution 

factor). Ένα φίλτρο Butterworth (Butterworth high-cut filter), το οποίο δίνει επίπεδη 

απόκριση στη ζώνη διέλευσης και εναρμονίζεται με συχνότητες μεγαλύτερες της fmax, 

εφαρμόζεται στο φάσμα της επιτάχυνσης, σύμφωνα με τη σχέση 8.1: 

𝛢(𝑅, 𝑓) =
(2𝜋𝑓)2𝛺0

1+(
𝑓

𝑓𝑐
)
2 [1 + (

𝑓

𝑓𝑚𝑎𝑥
)
𝑁
]
(−1/2)

           (8.1) 

και για το φάσμα της μετατόπισης, σύμφωνα με τη σχέση 8.2: 

𝐷(𝑅, 𝑓) =
𝛺0

1+(
𝑓

𝑓𝑐
)
2 [1 + (

𝑓

𝑓𝑚𝑎𝑥
)
𝑁

]
(−1/2)

           (8.2) 

Στο διάγραμμα 8.1, παρουσιάζεται σχηματικά η διαδικασία υπολογισμού των σεισμικών 

παραμέτρων. 
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Διάγραμμα 8.1: Διαδικασία υπολογισμού των σεισμικών παραμέτρων. 

8.3 Σεισμικές παράμετροι 

Οι τιμές των σεισμικών παραμέτρων εκτιμώνται κάνοντας χρήση των ακόλουθων 

εξισώσεων: 

Η Σεισμική ροπή (M0) είναι ανάλογη της ασύμπτωτης χαμηλών συχνοτήτων Ω0, σύμφωνα 

με το μοντέλο του Brune, (1970 & 1971) και για τα S κύματα δίνεται από τη σχέση (8.3) των 

Keilis-Borok (1959):  

𝑀𝑜 =
4𝜋𝜌𝛽3𝑅𝛺0

𝑅𝜃𝜑𝑆𝛼
          (8.3) 

Όπου, ρ είναι η μέση πυκνότητα του μέσου (=2.67 g/cm3), β είναι η ταχύτητα των S 

κυμάτων (=3.2 km/s), R, είναι η υποκεντρική απόσταση μεταξύ της πηγής και του σταθμού 

παρατήρησης, Ω0, είναι η ασύμπτωτη χαμηλών συχνοτήτων, Rθφ, είναι η μέση ακτινοβολία 

της σεισμικής πηγής (average radiation pattern) (=0.63), Sα, είναι η ενίσχυση ελεύθερης 

επιφάνειας (free surface amplification) (=2). 

 

Επιλογή 
δεδομένων από τη 
συνεχή καταγραφή 

Διόρθωση για το 
σύστημα 

καταγραφής και το 
σεισμόμετρο  

Περιστροφή 
οριζόντιων 

συνιστωσών 

Επιλογή SH-
συνιστώσας 

Μετασχηματισμός 
Fourier 

Διόρθωση για τον 
παράγοντα 

απόσβεσης Q 

Εκτίμηση Ωο, fc, 
fmax, N 

Σεισμικές 
παράμετροι 
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Μέγεθος σεισμικής ροπής (Mw), (Hanks & Kanamori, 1979): 

 𝛭𝑊 =
2

3
log(𝑀0) − 10.7           (8.4) 

Όπου, Μο είναι η σεισμική ροπή. 

 

Ακτίνα ρήγματος (r), (Brune, 1970): 

𝑟 =
2.34𝛽

2𝜋𝑓𝑐
           (8.5) 

Όπου, β είναι η ταχύτητα των S κυμάτων (=3.2 km/s) και fc είναι η γωνιακή συχνότητα που 

μετρήθηκε από το φάσμα των S κυμάτων. 

Πτώση τάσης (Δσ), (Keilis-Borok, 1959; Kanamori & Anderson, 1975): 

𝛥𝜎 =
7𝛭𝜊

16𝑟3
           (8.6) 

Όπου, Μο είναι η σεισμική ροπή και r η ακτίνα του ρήγματος. 

 

Μετατόπιση κατά μήκος της ρηξιγενούς επιφάνειας (s), (Brune, 1968): 

𝑠 =
𝑀𝑜

𝜇𝜋𝑟2
           (8.7) 

Όπου, Μο είναι η σεισμική ροπή, r η ακτίνα του ρήγματος και μ σταθερά (= 3*10^11 

dynes/cm). 

8.4 Διαδικασία επιλογής χρονικού διαστήματος για τη φασματική 

ανάλυση των S κυμάτων 

Για την εφαρμογή της φασματικής ανάλυσης των S-κυμάτων, πρέπει να επιλεγεί το 

κατάλληλο χρονικό παράθυρο.  
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Οι Melis et al. (1995), αναφέρουν ότι οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη για την εκτίμηση των σεισμικών παραμέτρων, είναι η επιλογή του 

χρονικού διαστήματος για τη φασματική ανάλυση και ο παράγοντας απόσβεσης Q. 

Σύμφωνα με πλήθος μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν (Thatcher and 

Hanks, 1973; Modiano and Hatzfeld, 1982; Archuleta et al., 1982; Mueller and Cranswick, 

1985; Del Pezzo et al., 1987), για υποκεντρικές αποστάσεις μικρότερες των 40km, το μήκος 

του χρονικού παραθύρου για τη φασματική ανάλυση μπορεί να ποικίλει από 1 έως 3.5sec, 

χωρίς να παρατηρείται μεταβολή στην ασύμπτωτη χαμηλών συχνοτήτων Ω0, ούτε στην τιμή 

της γωνιακής συχνότητας fc. Οι Modiano & Hatzfeld (1982), για χρονικά παράθυρα από 0.25 

έως 3.5sec, δεν παρατήρησαν μεταβολή στα χαρακτηριστικά του φάσματος. Με την 

παρατήρηση αυτή, συμφωνεί η μελέτη των Roumelioti et al. (2002), οι οποίοι εφάρμοσαν 

φασματική ανάλυση των S κυμάτων σε σεισμούς με τοπικό μέγεθος ML, από 3.1 έως 4.3. 

Σύμφωνα με εργασία της Gagnepain-Beyneix (1985), το μέγιστο χρονικό παράθυρο για το 

οποίο παρατήρησε μεταβολή της τιμής της ασύμπτωτης χαμηλών συχνοτήτων Ω0, χωρίς να 

επηρεάζεται σημαντικά η τιμή της γωνιακής συχνότητας fc, ήταν διάρκειας 2sec. Οι Burton 

and Marrow (1989), σε αντίστοιχη εργασία, εξέτασαν τη μεταβολή στα χαρακτηριστικά του 

φάσματος, επιλέγοντας χρονικά διαστήματα από 2 έως 5s, καθώς και χρονικά διαστήματα 

μεγαλύτερα από το 25% της διαφοράς των χρόνων άφιξης των P και S κυμάτων (ts-tp). 

Παρατήρησαν ότι η μεταβολή της τιμής της Ω0 ήταν πολύ μικρή, ενώ δεν υπήρξε μεταβολή 

στην τιμή της fc. Κατά τη φασματική ανάλυση που πραγματοποίησε η Παπατσίμπα (1999), 

για διαφορετικά χρονικά διαστήματα (25%, 50%, 75%, 100%) του χρόνου ts-tp, δεν 

παρατήρησε καμία μεταβολή στις τιμές των Ω0 και fc. 

Προκειμένου να προσδιοριστεί το χρονικό παράθυρο για τη φασματική ανάλυση των S 

κυμάτων, πραγματοποιήθηκε πλήθος δοκιμών, κατά τις οποίες δεν παρατηρήθηκε 

μεταβολή στις τιμές της ασύμπτωτης χαμηλών συχνοτήτων Ω0 και της γωνιακής συχνότητας 

fc (Εικόνες 8.2 έως 8.10). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τις παραπάνω παρατηρήσεις, 
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στην παρούσα διατριβή, επιλέχθηκε το χρονικό παράθυρο διάρκειας 2.5sec, προκειμένου 

να συμπεριλαμβάνεται πλήρως η φάση των κυμάτων S.  

Παρακάτω παρουσιάζονται: (i) το σεισμόγραμμα, του σεισμού της 3 Απριλίου 1999, 

03:50:00 UTC, όπως καταγράφηκε από το σταθμό ΑΕΤ σε υποκεντρική απόσταση 9,6km και 

χρόνο ts-tp=2,5sec, (ii) τα φάσματα μετατόπισης και επιτάχυνσης και (iii) οι τιμές της 

ασύμπτωτης χαμηλών συχνοτήτων Ω0 και της γωνιακής συχνότητας fc, από τις δοκιμές που 

πραγματοποιήθηκαν για τα χρονικά παράθυρα 1,8sec (Εικόνες 8.2, 8.3, 8.4), 2,5sec (Εικόνες 

8.5, 8.6, 8.7) και 5sec (Εικόνες 8.8, 8.9, 8.10), αντίστοιχα, (iv) το φάσμα μετατόπισης με 

διόρθωση του παράγοντα Q (Εικόνα 8.11). 
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Χρονικό παράθυρο 1,8sec: 

 

Εικόνα 8.2: Παράδειγμα σεισμογράμματος στο οποίο σημειώνεται το χρονικό παράθυρο 1,8sec. 

 

  

 

Εικόνα 8.3: Φάσμα μετατόπισης με υπολογισμό των σεισμικών παραμέτρων και α) του κ, β) του fmax. 

 

 

Εικόνα 8.4: Φάσμα επιτάχυνσης με υπολογισμό των σεισμικών παραμέτρων και α) του κ, β) του fmax. 
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Χρονικό παράθυρο 2,5sec: 

 

Εικόνα 8.5: Παράδειγμα σεισμογράμματος στο οποίο σημειώνεται το χρονικό παράθυρο 2,5sec. 

 

  

 

Εικόνα 8.6: Φάσμα μετατόπισης με υπολογισμό των σεισμικών παραμέτρων και α) του κ, β) του fmax. 

 

 

Εικόνα 8.7: Φάσμα επιτάχυνσης με υπολογισμό των σεισμικών παραμέτρων και α) του κ, β) του fmax. 
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Χρονικό παράθυρο 5sec: 

 

Εικόνα 8.8: Παράδειγμα σεισμογράμματος στο οποίο σημειώνεται το χρονικό παράθυρο 5sec. 

  

 

 

Εικόνα 8.9: Φάσμα μετατόπισης με υπολογισμό των σεισμικών παραμέτρων και α) του κ, β) του fmax. 

 

 

Εικόνα 8.10: Φάσμα επιτάχυνσης με υπολογισμό των σεισμικών παραμέτρων και α) του κ, β) του fmax. 
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8.5 Ο παράγοντας απόσβεσης Q 

Για να περιγράψουμε ποσοτικά την απόσβεση των σεισμικών κυμάτων, χρησιμοποιούμε 

τον παράγοντα ποιότητας (ή παράγοντα απόσβεσης) Q (Τσελέντης, 1997). Σύμφωνα με 

μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν για σεισμούς μικρού μεγέθους, η 

διόρθωση του παράγοντα απόσβεσης Q δεν είναι απαραίτητη όταν οι επικεντρικές 

αποστάσεις είναι μικρότερες των 50km (Street et al., 1975). Εάν δεν παρατηρείται 

σημαντική μεταβολή στα χαρακτηριστικά του φάσματος, τότε κρίνεται περιττή η διόρθωση 

του Q (Brune et al., 1986). Οι Fletcher et al. (1986), έδειξαν ότι η διόρθωση του Q δεν 

προκαλεί μεταβολή στην ασύμπτωτη χαμηλών συχνοτήτων Ω0 ούτε στη ραγδαία μείωση 

του φάσματος από το fc ως το fmax (spectrum decay). Κατά συνέπεια, μπορεί να αγνοηθεί, 

είτε γιατί η τιμή του είναι μεγάλη, οπότε η απόσβεση θα είναι αμελητέα, είτε διότι δεν 

υπήρξε επαρκής πληροφορία για τον προσδιορισμό του, λόγω της μικρής απόστασης από 

την εστία έως το σταθμό που κατέγραψε το συμβάν. Οι Archuleta et al. (1982), Gagnepain-

Beyneix (1985) και Brune et al. (1986), έδειξαν ότι το Q, είτε εξαρτάται από τη συχνότητα, 

είτε παραμένει σταθερό σε όλη τη διαδρομή, δεν επηρεάζει τις τιμές της ασύμπτωτης 

χαμηλών συχνοτήτων Ω0 και της γωνιακής συχνότητας fc. Ωστόσο, ο Anderson (1986), 

υποστήριξε ότι η διόρθωση του Q είναι απαραίτητη, καθώς η «φθορά» του φάσματος 

επηρεάζεται από το Q συναρτήσει της συχνότητας. Ο Melis (1992), διεξήγαγε μελέτη στον 

ελλαδικό χώρο με στόχο τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος για τη φασματική 

ανάλυση και την εκτίμηση της αναγκαιότητας διόρθωσης του παράγοντα απόσβεσης Q. 

Υποθέτοντας σταθερή τιμή του Q=300, διέκρινε τρεις περιπτώσεις: Στην πρώτη περίπτωση, 

για υποκεντρική απόσταση μικρότερη των 10km, μετά από τη διόρθωση για τον παράγοντα 

Q, δεν παρατήρησε μεταβολή στη μορφή του φάσματος. Στη δεύτερη περίπτωση, για 

υποκεντρικές αποστάσεις από 10 έως 40km, παρατήρησε μία πολύ μικρή μεταβολή στη 

μορφή του φάσματος. Στην τρίτη περίπτωση, για αποστάσεις μεγαλύτερες των 40km, 

παρατήρησε σημαντική μεταβολή, η οποία οφείλεται σε φάσεις των P κυμάτων που 
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δημιουργούνται από ανάκλαση στις μεγαλύτερες αποστάσεις. Οι Archuleta et al. (1982), για 

να περιγράψουν τα αποτελέσματα της εξασθένησης σε σχέση με τη συχνότητα (f), την 

ταχύτητα (v) και την υποκεντρική απόσταση (R), χρησιμοποίησαν την εκθετική συνάρτηση: 

𝐷(𝑓) = exp(−
𝜋𝑓𝑅

𝑣𝑄
)           (8.8) 

Αν θεωρήσουμε ότι η απόσβεση είναι αμελητέα, τότε το Q τείνει στο ∞ και ο λόγος 1/Q 

τείνει στο 0. Τότε η σχέση (8.8) παίρνει την τιμή 1.  

Για την περιοχή του Αιγαίου, έχει προταθεί για τη σταθερά Q η τιμή 300 (Delibasis, 1982; 

Condon, 1985; Hashida et al., 1988).  

 

Εικόνα 8.11: Το φάσμα μετατόπισης των S κυμάτων με διόρθωση του παράγοντα Q. Με τη γκρι τεθλασμένη 
γραμμή σημειώνεται το φάσμα χωρίς διόρθωση του Q, ενώ με τη ροζ τεθλασμένη γραμμή σημειώνεται το 
διορθωμένο φάσμα για την απόσβεση Q. 

Στην παρούσα διατριβή, οι υποκεντρικές αποστάσεις ήταν μικρότερες των 40km (από 

μερικές εκατοντάδες μέτρα, έως 35km) και οι επικεντρικές αποστάσεις πολύ μικρότερες 

των 50km. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία που αναφέρθηκε παραπάνω, η διόρθωση του 

παράγοντα Q μπορεί να αγνοηθεί, εφόσον για μικρές υποκεντρικές αποστάσεις, επιφέρει 

αμελητέα μεταβολή στα χαρακτηριστικά του φάσματος (Ωο και fc). Στο πλαίσιο της 

διατριβής, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές με: (i) τον παράγοντα Q να παραμένει σταθερός 

και ίσος με 300, για όλο τη διαδρομή του σήματος από την εστία ως τoν σταθμό, (ii) τον 
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παράγοντα Q να υπολογίζεται συναρτήσει της συχνότητας, (iii) τον παράγοντα Q  να 

αγνοείται, δηλαδή η εξασθένιση που δίδεται από τη σχέση (8.8) να παίρνει την τιμή 1. Οι 

δοκιμές επιβεβαίωσαν την παραπάνω παραδοχή, αφού δεν υπήρξε σημαντική μεταβολή 

στη μορφή του φάσματος (Εικόνα 8.11) και συνεπώς δεν κρίθηκε αναγκαία η διόρθωση για 

τον παράγοντα Q. 
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Κεφάλαιο 9 : Υπολογισμός των σεισμικών παραμέτρων στην 

περιοχή μελέτης (νομός Ιωαννίνων)  

9.1 Εισαγωγή 

Από το σύνολο των καταγραφών του μικροσεισμικού δικτύου, επιλέχθηκαν οι 271 σεισμοί 

τα υπόκεντρα των οποίων επαναπροσδιορίστηκαν σε 1Δ. Οι σεισμοί αυτοί είχαν μέγεθος 

διάρκειας από  1.61 έως  2.92 και εστιακό βάθος από μερικές εκατοντάδες μέτρα έως 35km, 

με την πλειοψηφία τους να εντοπίζεται στα 0-10km βάθος. Όπως περιγράφηκε στο 

κεφάλαιο 6, οι σεισμοί αυτοί οργανώθηκαν σε 10 συστάδες βάσει της χωρικής τους 

κατανομής.  

Σε αυτούς τους σεισμούς, εφαρμόστηκε η διαδικασία της φασματικής ανάλυσης με το 

λογισμικό EQK_SRC_PARA (Kumar et al., 2012) και το μοντέλο του Brune (1970), που 

περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο και υπολογίστηκαν οι σεισμικές παράμετροι. Στη 

συνέχεια, εφαρμόστηκε γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ της Σεισμικής Ροπής Μ0 και των 

σεισμικών παραμέτρων, Μετατόπιση (s), Πτώση Τάσης (Δσ) και Ακτίνα Ρήγματος (r), σε 200 

από τους σεισμούς αυτούς. Οι υπόλοιποι αποκλείστηκαν διότι παρουσίασαν ακραίες τιμές 

των σεισμικών παραμέτρων. 

Στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι, η διερεύνηση της συσχέτισης των σεισμικών 

παραμέτρων, η εκτίμηση της κατανομής αυτών σε σχέση με τα σεισμοτεκτονικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής και η σύγκριση των εμπειρικών σχέσεων που προέκυψαν με 

αυτές από αντίστοιχες εργασίες. 
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9.2 Υπολογισμός του σεισμικού φάσματος και των σεισμικών 

παραμέτρων, για τους επιλεγμένους σεισμούς στον νομό Ιωαννίνων 

Το εύρος των τιμών των σεισμικών παραμέτρων που υπολογίστηκαν για το σύνολο των 

επιλεγμένων σεισμών είναι: 

 Μέγεθος σεισμικής ροπής (Mw): 1,2 - 2,9 

 Σεισμική ροπή (Μ0): 6,0E+10 - 6,3E+13 Nm 

 Ακτίνα ρήγματος (r): 7,8E+01 - 3,9E+02 m 

 Πτώση τάσης (Δσ): 8,2E-02 - 2,6E+01 bars 

 Μετατόπιση (s): 3,9E-02 - 1,8E+01 mm 

Το εύρος των τιμών των παραμέτρων του φάσματος είναι: 

 Ασύμπτωτη χαμηλών συχνοτήτων (Ω0): 7,5E-05 - 1,5E-02 cm  

 Γωνιακή συχνότητα(fc): 3,5 - 16,2 Hz 

Στον πίνακα 9.1, παρουσιάζεται το εύρος των τιμών των σεισμικών παραμέτρων Μ0, r, s, Δσ 

και των παραμέτρων του φάσματος Ω0 και fc, για κάθε μία συστάδα ξεχωριστά καθώς και 

για το σύνολο των επιλεγμένων σεισμών. 
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Πίνακας 9.1: Το εύρος των τιμών των σεισμικών παραμέτρων για κάθε μία συστάδα ξεχωριστά και για το σύνολο των σεισμών. 

Cluster 
 No 

Εvents 
Mo (Nm) r (m) Δσ (bars) s (mm) Ωο (cm) fc (Hz) 

min max min max min max min max min max min max 

1 34 6,0E+10 8,2E+12 8,5E+01 1,6E+02 3,4E-01 9,2E+00 7,58E-02 3,25E+00 7,5E-05 5,7E-03 7,95 15,3 

2 30 2,2E+11 4,8E+12 1,3E+02 3,1E+02 1,7E-01 1,1E+00 7,51E-02 6,00E-01 1,4E-04 1,9E-03 4,2 9,75 

3 30 1,1E+11 1,7E+12 9,5E+01 3,7E+02 8,6E-02 1,6E+00 3,92E-02 5,12E-01 9,0E-05 8,0E-04 3,5 13,7 

4 14 6,0E+10 6,3E+13 7,8E+01 3,9E+02 8,2E-02 2,6E+01    3,92E-02 1,85E+01 2,7E-04 1,5E-02 5,2 11,4 

5 18 2,1E+11 7,1E+12 9,1E+01 1,9E+02 6,3E-01 1,7E+01 1,16E-01 5,03E+00 1,8E-04 6,7E-03 6,8 14,4 

6 19 4,0E+11 2,4E+13 9,8E+01 2,6E+02 5,1E-01 2,5E+01 1,04E-01 5,27E+00 2,3E-04 1,1E-02 5,1 13,3 

7 15 1,7E+11 5,9E+12 1,0E+02 2,3E+02 2,9E-01 6,1E+00 7,87E-02 2,25E+00 1,3E-04 3,4E-03 5,8 12,6 

8 13 9,8E+10 8,5E+12 8,0E+01 1,7E+02 3,9E-01 9,7E+00 1,21E-01 4,20E+00 1,4E-04 6,7E-03 7,7 16,2 

9 15 1,7E+11 1,6E+13 1,0E+02 2,2E+02 6,5E-01 6,7E+00 1,61E-01 3,50E+00 1,8E-04 8,4E-03 5,9 12,5 

10 12 1,2E+11 2,6E+12 9,4E+01 1,4E+02 2,8E-01 1,1E+01 1,20E-01 3,17E+00 1,3E-04 3,2E-03 9,1 13,9 

ALL 200 6,0E+10 6,3E+13 7,8E+01 3,9E+02 8,2E-02 2,6E+01   3,9E-02 1,8E+01 7,5E-05 1,5E-02 3,5 16,2 
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9.3 Συσχέτιση των σεισμικών παραμέτρων 

Εφαρμόστηκε γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ των υπολογισμένων σεισμικών παραμέτρων 

για το σύνολο των 200 σεισμών που μελετήθηκαν, τα αποτελέσματα της οποίας 

παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια: 

9.3.1 Εφαρμογή γραμμικής παλινδρόμησης μεταξύ της σεισμικής ροπής (Μο) και 

της μετατόπισης (s) για το σύνολο των επιλεγμένων σεισμών 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της 

μετατόπισης Log(s), για το σύνολο των 200 σεισμών που μελετήθηκαν, παρουσιάζεται στο 

διάγραμμα 9.1 και δίνεται από τη σχέση 9.1: 

logM0 = 0,97 logs + 12,29           (9.1) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,77 και η συσχέτιση θεωρείται 

αρκετά καλή.  

 

Διάγραμμα 9.1: Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ του λογάριθμου της σεισμικής ροπής (M0) και του 
λογάριθμου της μετατόπισης (s), για το σύνολο των σεισμών. 

 

logMo = 0,979logs + 12,293 
R² = 0,7672 
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9.3.2 Εφαρμογή γραμμικής παλινδρόμησης μεταξύ της σεισμικής ροπής (Μο) και 

της πτώσης τάσης (Δσ) για το σύνολο των επιλεγμένων σεισμών 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της πτώσης 

τάσης Log(Δσ), για το σύνολο των 200 σεισμών που μελετήθηκαν, παρουσιάζεται στο 

διάγραμμα 9.2 και δίνεται από τη σχέση 9.2: 

logM0 = 0,76 log Δσ+11,86           (9.2) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,46 και η συσχέτιση θεωρείται 

μέτρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές της πτώσης τάσης είναι μικρές και κυμαίνονται 

μεταξύ των 0,1 και 25,4 bars. Η διαπίστωση αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με τις χαμηλές 

τιμές πτώσης τάσης που χαρακτηρίζουν τους σεισμούς στον ελληνικό χώρο, σύμφωνα με 

τους Kiratzi et al. (1985). 

 

Διάγραμμα 9.2: Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ του λογάριθμου της σεισμικής ροπής (M0) και του 
λογάριθμου της πτώσης τάσης (Δσ), για το σύνολο των σεισμών. 

 

logMo = 0,7687logΔσ + 11,869 
R² = 0,4559 
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9.3.3 Εφαρμογή γραμμικής παλινδρόμησης μεταξύ της σεισμικής ροπής (Μο) και 

της ακτίνας του ρήγματος (r) για το σύνολο των επιλεγμένων σεισμών 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με τον λογάριθμο της ακτίνας 

τους ρήγματος Log(r), για το σύνολο των 200 σεισμών που μελετήθηκαν, παρουσιάζεται στο 

διάγραμμα 9.3 και δίνεται από τη σχέση 9.3: 

logM0 = 1,85 logr + 7,89           (9.3) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,20 και η συσχέτιση δεν θεωρείται 

καλή. Το γεγονός ότι παρατηρείται μεταβολή της ακτίνας του ρήγματος για το φάσμα των 

τιμών της σεισμικής ροπής, δείχνει ότι οι σεισμοί προέρχονται από ρήγματα που το μέγεθός 

τους ποικίλει. 

 

Διάγραμμα 9.3: Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ του λογάριθμου της σεισμικής ροπής (M0) και του 
λογάριθμου της ακτίνας του ρήγματος (r), για το σύνολο των σεισμών. 

 

9.4 Μεταβολή της πτώσης τάσης (Δσ) σε σχέση με τη σεισμική ροπή 

(Μο) και την ακτίνα του ρήγματος (r) 

Η μεταβολή της πτώσης τάσης ελέγχθηκε σε σχέση με τη σεισμική ροπή και την ακτίνα του 

ρήγματος. Όπως περιγράφηκε στο 8ο κεφάλαιο, η πτώση τάσης (Δσ) υπολογίζεται από τη 

σχέση 9.4, κατά Keilis-Borok (1959) και Kanamori & Anderson (1975): 

logMo = 1,8556logr + 7,8999 
R² = 0,2007 
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𝛥𝜎 =
7𝛭𝜊

16𝑟3
          (9.4) 

Όπου, Μο είναι η σεισμική ροπή και r η ακτίνα του ρήγματος. 

Για σταθερή πτώση τάσης, προσδιορίστηκαν από την παραπάνω σχέση ευθείες γραμμές οι 

οποίες σχεδιάστηκαν στο διάγραμμα 9.4, που απεικονίζει τη σχέση της σεισμικής ροπής Μο 

και της ακτίνας του ρήγματος r. Παρατηρήθηκε μία γραμμική εξάρτηση της ακτίνας με τη 

σεισμική ροπή, που υποδηλώνει ότι η πτώση τάσης παραμένει σταθερή για ένα ευρύ 

φάσμα τιμών της σεισμικής ροπής και της ακτίνας και κατ’ επέκταση για ένα ευρύ φάσμα 

μεγεθών. Το γεγονός αυτό είναι σε πλήρη συμφωνία με τη σχέση υπολογισμού της πτώσης 

τάσης κατά Keilis-Borok (1959) και Kanamori & Anderson (1975) και  με τη διαπίστωση των 

Aki (1972) και Hanks (1977), ότι για μικρούς σεισμούς η πτώση τάσης παραμένει σταθερή. 

 

Διάγραμμα 9.4: Σεισμική ροπή συναρτήσει της ακτίνας του ρήγματος. Οι αστερίσκοι συμβολίζουν τις τιμές 
των συστάδων 2 και 3. Οι κύκλοι συμβολίζουν τις τιμές από τις υπόλοιπες συστάδες σεισμών. Οι ευθείες 

υποδηλώνουν σταθερή πτώση τάσης. 

 

9.5 Κατανομή των σεισμικών παραμέτρων σε σχέση με τα 

τεκτονικά χαρακτηριστικά κάθε επί μέρους περιοχής  

Για κάθε μία συστάδα σεισμών εφαρμόστηκε ξεχωριστά γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ 

των υπολογισμένων σεισμικών παραμέτρων και εκτιμήθηκε η κατανομή αυτών σε σχέση με 
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τα σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους περιοχής. Στο Παράρτημα Ε 

συμπεριλαμβάνονται τα διαγράμματα συσχέτισης των σεισμικών παραμέτρων για καθεμία 

συστάδα ξεχωριστά.   

Συστάδα 1 

Η συστάδα 1 βρίσκεται στο ΝΑ άκρο της περιοχής μελέτης κοντά στο χωριό Σουλόπουλο και 

περιλαμβάνει σεισμούς με το εστιακό τους βάθος να κυμαίνεται από 5 έως 12 km και το 

μέγεθος σεισμικής ροπής από 1,15 έως 2,58. Συσχετίστηκαν οι σεισμικές παράμετροι 34 

σεισμών (Παράρτημα Ε: Εικόνα 1). 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της 

μετατόπισης Log(s), δίνεται από τη σχέση 9.5: 

logM0 = 1,13 logs + 12,15           (9.5) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,89 και η συσχέτιση θεωρείται πολύ 

καλή. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της πτώσης 

τάσης Log(Δσ), δίνεται από τη σχέση 9.6: 

logM0 = 1,22log Δσ+11,51           (9.6) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,63 και η συσχέτιση θεωρείται 

καλή. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της ακτίνας 

τους ρήγματος Log(r), δίνεται από τη σχέση 9.7: 

logM0 = 3,53 logr + 4,30           (9.7) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,37 και η συσχέτιση δεν θεωρείται 

καλή. 
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Συστάδα 2 

Η συστάδα 2 βρίσκεται στα δυτικά της λίμνης Παμβώτιδας και περιλαμβάνει σεισμούς με 

πολύ μικρά εστιακά βάθη, μικρότερα από 5km και με μέγεθος σεισμικής ροπής να 

κυμαίνεται από 1,53 έως 2,42. Συσχετίστηκαν οι σεισμικές παράμετροι 30 σεισμών 

(Παράρτημα Ε: Εικόνα 2). 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της 

μετατόπισης Log(s), δίνεται από τη σχέση 9.8: 

logM0 = 1,03 logs + 12,55           (9.8) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,62 και η συσχέτιση θεωρείται 

καλή. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της πτώσης 

τάσης Log(Δσ), δίνεται από τη σχέση 9.9:  

logM0 = 0,55log Δσ+12,06           (9.9) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,13 και η συσχέτιση δεν θεωρείται 

καλή. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της ακτίνας 

τους ρήγματος Log(r), δίνεται από τη σχέση 9.10: 

logM0 = 2,11 logr + 7,09           (9.10) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,42 και η συσχέτιση θεωρείται 

μέτρια. 

Συστάδα 3 

Η συστάδα 2 βρίσκεται στα δυτικά της λίμνης Παμβώτιδας και περιλαμβάνει σεισμούς με 

πολύ μικρά εστιακά βάθη, μικρότερα από 5km και με μέγεθος σεισμικής ροπής να 
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κυμαίνεται από 1,32 έως 2,11. Συσχετίστηκαν οι σεισμικές παράμετροι 30 σεισμών 

(Παράρτημα Ε: Εικόνα 3). 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της 

μετατόπισης Log(s), δίνεται από τη σχέση 9.11: 

logM0 = 0,75 logs + 12,25           (9.11) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,51 και η συσχέτιση θεωρείται 

μέτρια. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της πτώσης 

τάσης Log(Δσ), δίνεται από τη σχέση 9.12:  

logM0 = 0,43log Δσ+11,84           (9.12) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,17 και η συσχέτιση δεν θεωρείται 

καλή. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της ακτίνας 

τους ρήγματος Log(r), δίνεται από τη σχέση 9.13: 

logM0 = 1,19 logr + 8,98           (9.13) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,19 και η συσχέτιση δεν θεωρείται 

καλή. 

Συστάδα 4 

Η συστάδα 4 εκτείνεται ανατολικά του όρους Μιτσικέλι και περιλαμβάνει σεισμούς με το 

εστιακό τους βάθος να κυμαίνεται από 2 έως 12km και με μέγεθος σεισμικής ροπής να 

κυμαίνεται από 1,75 έως 2,91. Συσχετίστηκαν οι σεισμικές παράμετροι 14 σεισμών 

(Παράρτημα Ε: Εικόνα 4). 
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Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της 

μετατόπισης Log(s), δίνεται από τη σχέση 9.14: 

logM0 = 1,08 logs + 12,41           (9.14) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,90 και η συσχέτιση θεωρείται πολύ 

καλή. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της πτώσης 

τάσης Log(Δσ), δίνεται από τη σχέση 9.15:  

logM0 = 0,81log Δσ+12,09           (9.15) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,56 και η συσχέτιση θεωρείται 

σχετικά καλή. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της ακτίνας 

τους ρήγματος Log(r), δίνεται από τη σχέση 9.16: 

logM0 = 3,74 logr + 4,09           (9.16) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,41 και η συσχέτιση θεωρείται 

μέτρια. 

Συστάδα 5 

Στο κέντρο της περιοχής μελέτης, ανατολικά του Σουλόπουλου και του αντίκλινου του 

Κασιδιάρη και περιλαμβάνει σεισμούς με το εστιακό τους βάθος να κυμαίνεται από 18 έως 

24km και με μέγεθος σεισμικής ροπής να κυμαίνεται από 1,52 έως 2,54. Συσχετίστηκαν οι 

σεισμικές παράμετροι 18 σεισμών (Παράρτημα Ε: Εικόνα 5). 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της 

μετατόπισης Log(s), δίνεται από τη σχέση 9.17: 

logM0 = 0,99 logs + 12,13           (9.17) 
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Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,84 και η συσχέτιση θεωρείται πολύ 

καλή. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της πτώσης 

τάσης Log(Δσ), δίνεται από τη σχέση 9.18:  

logM0 = 0,76log Δσ+11,66           (9.18) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,48 και η συσχέτιση θεωρείται 

μέτρια. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της ακτίνας 

τους ρήγματος Log(r), δίνεται από τη σχέση 9.19: 

logM0 = 1,91 logr + 7,94           (9.19) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,15 και η συσχέτιση δεν θεωρείται 

καλή. 

Συστάδα 6  

Η συστάδα 6 βρίσκεται στο ΒΑ άκρο της περιοχής μελέτης, κοντά στα ελληνοαλβανικά 

σύνορα και περιλαμβάνει σεισμούς με το εστιακό τους βάθος να κυμαίνεται από 4 έως 

12km και με μέγεθος σεισμικής ροπής να κυμαίνεται από 1,70 έως 2,89. Συσχετίστηκαν οι 

σεισμικές παράμετροι 19 σεισμών (Παράρτημα Ε: Εικόνα 6). 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της 

μετατόπισης Log(s), δίνεται από τη σχέση 9.20: 

logM0 = 1,04 logs + 12,40           (9.20) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,88 και η συσχέτιση θεωρείται πολύ 

καλή. 
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Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της πτώσης 

τάσης Log(Δσ), δίνεται από τη σχέση 9.21:  

logM0 = 1,18log Δσ+11,92           (9.21) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,80 και η συσχέτιση θεωρείται πολύ 

καλή. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της ακτίνας 

τους ρήγματος Log(r), δίνεται από τη σχέση 9.22: 

logM0 = 2,56 logr + 6,75           (9.22) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,20 και η συσχέτιση δεν θεωρείται 

καλή. 

Συστάδα 7 

Η συστάδα 7 βρίσκεται στην περιοχή του όρους Τίμφη και περιλαμβάνει σεισμούς με πολύ 

μικρό εστιακό βάθος από 2 έως 10km και με μέγεθος σεισμικής ροπής να κυμαίνεται από 

1,46 έως 2,48. Συσχετίστηκαν οι σεισμικές παράμετροι 15 σεισμών (Παράρτημα Ε: Εικόνα 

7). 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της 

μετατόπισης Log(s), δίνεται από τη σχέση 9.23: 

logM0 = 0,91 logs + 12,32           (9.23) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,77 και η συσχέτιση θεωρείται 

αρκετά καλή. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της πτώσης 

τάσης Log(Δσ), δίνεται από τη σχέση 9.24:  

logM0 = 0,64log Δσ+11,97           (9.24) 
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Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,36 και η συσχέτιση θεωρείται 

μέτρια. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της ακτίνας 

τους ρήγματος Log(r), δίνεται από τη σχέση 9.25: 

logM0 = 1,36 logr + 9,13           (9.25) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,11 και η συσχέτιση δεν θεωρείται 

καλή. 

Συστάδα 8 

Η συστάδα 8 βρίσκεται στην περιοχή Παραμυθιάς - Μουργκάνας, στο ανατολικό τμήμα της 

περιοχής μελέτης και περιλαμβάνει σεισμούς με πολύ μικρό εστιακό βάθος γύρω στα 10km 

και με μέγεθος σεισμικής ροπής να κυμαίνεται από 1,30 έως 2,59. Συσχετίστηκαν οι 

σεισμικές παράμετροι 13 σεισμών (Παράρτημα Ε: Εικόνα 8). 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της 

μετατόπισης Log(s), δίνεται από τη σχέση 9.26: 

logM0 = 1,04 logs + 12,15           (9.26) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,84 και η συσχέτιση θεωρείται πολύ 

καλή. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της πτώσης 

τάσης Log(Δσ), δίνεται από τη σχέση 9.27:  

logM0 = 1,01log Δσ+11,58           (9.27) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,68 και η συσχέτιση θεωρείται 

αρκετά καλή.  
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Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της ακτίνας 

τους ρήγματος Log(r), δίνεται από τη σχέση 9.28: 

logM0 = 2,42 logr + 6,78           (9.28) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,24 και η συσχέτιση δεν θεωρείται 

καλή. 

Συστάδα 9 

Η συστάδα 9 εκτείνεται στη λεκάνη των Δολιανών και περιλαμβάνει σεισμούς με το εστιακό 

τους βάθος να κυμαίνεται από 24 έως 35 km και με μέγεθος σεισμικής ροπής να κυμαίνεται 

από 1,45 έως 2,77. Συσχετίστηκαν οι σεισμικές παράμετροι 15 σεισμών (Παράρτημα Ε: 

Εικόνα 9). 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της 

μετατόπισης Log(s), δίνεται από τη σχέση 9.29: 

logM0 = 1,27 logs + 12,31           (9.29) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,93 και η συσχέτιση θεωρείται πολύ 

καλή (Διάγραμμα 9.5). 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της πτώσης 

τάσης Log(Δσ), δίνεται από τη σχέση 9.30:  

logM0 = 1,45log Δσ+11,66           (9.30) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,75 και η συσχέτιση θεωρείται 

αρκετά καλή (Διάγραμμα 9.6).  

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της ακτίνας 

τους ρήγματος Log(r), δίνεται από τη σχέση 9.31: 

logM0 = 4,82 logr + 1,75           (9.31) 
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Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,64 και η συσχέτιση θεωρείται καλή 

(Διάγραμμα 9.7). 

 

Διάγραμμα 9.5: Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ του λογάριθμου της σεισμικής ροπής (M0) και του 
λογάριθμου της μετατόπισης (s), για τη συστάδα 9. 

 

 

Διάγραμμα 9.6: Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ του λογάριθμου της σεισμικής ροπής (M0) και του 
λογάριθμου της πτώσης τάσης (Δσ), για τη συστάδα 9. 

 

 

Διάγραμμα 9.7: Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ του λογάριθμου της σεισμικής ροπής (M0) και του 
λογάριθμου της ακτίνας του ρήγματος (r), για τη συστάδα 9. 

 

Στο Παράρτημα Ε παρουσιάζονται τα διαγράμματα για όλες τις συστάδες – καθεμία 
ξεχωριστά. 
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Συστάδα 10 

Η συστάδα 10 βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής μελέτης, ανατολικά του Σουλόπουλου και 

του αντίκλινου του Κασιδιάρη και περιλαμβάνει σεισμούς με το εστιακό τους βάθος να 

κυμαίνεται από 16 έως 20km και με μέγεθος σεισμικής ροπής να κυμαίνεται από 1,36 έως 

2,25. Συσχετίστηκαν οι σεισμικές παράμετροι 12 σεισμών (Παράρτημα Ε: Εικόνα 10). 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της 

μετατόπισης Log(s), δίνεται από τη σχέση 9.32: 

logM0 = 0,93 logs + 12,04           (9.32) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,96 και η συσχέτιση θεωρείται πολύ 

καλή. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της πτώσης 

τάσης Log(Δσ), δίνεται από τη σχέση 9.33: 

logM0 = 0,94log Δσ+11,55           (9.33) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,91 και η συσχέτιση θεωρείται πολύ 

καλή. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της ακτίνας 

τους ρήγματος Log(r), δίνεται από τη σχέση 9.34: 

logM0 = -1,57 logr + 14,98           (9.34) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,03 και η συσχέτιση δεν θεωρείται 

καλή. 
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Πίνακας 9.2: Οι εμπειρικές σχέσεις μεταξύ των σεισμικών παραμέτρων και ο συντελεστής συσχέτισής τους, που προέκυψαν από την εφαρμογή γραμμικής παλινδρόμησης για κάθε 
συστάδα ξεχωριστά, για το σύνολο των δεδομένων και για όλα τα δεδομένα εξαιρώντας τις συστάδες 2 και 3. 

  Γραμμική Παλινδρόμηση 
(M0-r) 

Γραμμική Παλινδρόμηση  
(M0-Δσ) 

Γραμμική Παλινδρόμηση 
(M0-s) 

Συστάδα 
No Σχέση R^2 Σχέση R^2 Σχέση R^2 

1 logMo = 3,5345logr + 4,3043 0,37 logΜο = 1,2222logΔσ + 11,515 0,63 logMo = 1,1308logs + 12,159 0,89 
2 logMo = 2,1146logr + 7,0904 0,42 logMo = 0,5536logΔσ + 12,06 0,13 logMo = 1,0374logs + 12,552 0,62 
3 logMo = 1,1909logr + 8,9802 0,19 logMo = 0,4364logΔσ + 11,844 0,17 logMo = 0,7532logs + 12,253 0,51 
4 logMo = 3,742logr + 4,0934 0,41 logMo = 0,8126logΔσ + 12,099 0,56 logMo = 1,0875logs + 12,411 0,90 
5 logMo = 1,9103logr + 7,9403 0,15 logMo = 0,7601logΔσ + 11,669 0,48 logMo = 0,9915logs + 12,135 0,84 
6 logMo = 2,5605logr + 6,7595 0,20 logMo = 1,1853logΔσ + 11,925 0,80 logMo = 1,041logs + 12,402 0,88 
7 logMo = 1,3609logr + 9,1349 0,11 logMo = 0,6433logΔσ + 11,979 0,36 logMo = 0,9164logs + 12,324 0,77 
8 logMo = 2,4245logr + 6,7853 0,24 logMo = 1,0117logΔσ + 11,581 0,68 logMo = 1,0456logs + 12,152 0,84 
9 logMo = 4,8267logr + 1,7503 0,64 logMo = 1,4519logΔσ + 11,667 0,75 logMo = 1,2706logs + 12,314 0,93 

10 logMo = -1,5787logr + 14,987 0,03 logMo = 0,944logΔσ + 11,552 0,91 logMo = 0,9326logs + 12,043 0,96 

Όλες οι 
συστάδες logMo = 1,8556logr + 7,8999 0,20 logMo = 0,7687logΔσ + 11,869 0,46 logMo = 0,979logs + 12,293 0,77 

Όλες οι 
συστάδες 
χωρίς τις  

2 & 3 
logMo = 3,3821logr + 4,7937 0,43 logMo = 1,1193logΔσ + 11,704 0,60 logMo = 1,1614logs + 12,26 0,87 
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9.6 Επίδραση των εβαποριτών στα αποτελέσματα της συσχέτισης 

των σεισμικών παραμέτρων 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί (κεφ. 7.3), δυτικά της λίμνης Παμβώτιδας, βρίσκονται 2 συστάδες 

σεισμών (συστάδα 2 και συστάδα 3), οι οποίες παρουσιάζουν πολύ φτωχή συσχέτιση 

μεταξύ των σεισμικών παραμέτρων. Η περιοχή αυτή έχει αναφερθεί από τους King et al. 

(1993), ως λεκάνη των Ιωαννίνων. Στην ίδια περιοχή, οι Tselentis et al. (2006) εντόπισαν 

έναν εβαποριτικό δόμο που εμφανίζεται πολύ κοντά στην επιφάνεια. Αποτέλεσμα αυτού 

του γεγονότος, είναι η απουσία σεισμικότητας σε βάθη μεγαλύτερα των 5km. Κατά 

συνέπεια, η πλειοψηφία των σεισμών της περιοχής αυτής που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

φασματική ανάλυση προέρχονταν από πολύ μικρά βάθη. 

Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σεισμών της περιοχής της λεκάνης των Ιωαννίνων, 

αποτέλεσαν αφορμή για περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου. Πραγματοποιήθηκε εκ 

νέου γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ των σεισμικών παραμέτρων, εξαιρώντας τους 

σεισμούς των συστάδων 2 και 3. Τα αποτελέσματα της συσχέτισης βελτιώθηκαν αισθητά. 

Στον πίνακα 9.2, παρουσιάζονται οι εμπειρικές σχέσεις μεταξύ των σεισμικών παραμέτρων 

και ο συντελεστής συσχέτισής τους, που προέκυψαν από την εφαρμογή γραμμικής 

παλινδρόμησης για κάθε συστάδα ξεχωριστά, για (i) το σύνολο των δεδομένων και (ii) για 

όλα τα δεδομένα εξαιρώντας τις συστάδες 2 και 3. 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το λογάριθμο της 

μετατόπισης Log(s), για το σύνολο των δεδομένων εξαιρώντας τις συστάδες 2 και 3, δίνεται 

από τη σχέση 9.35: 

logM0 = 1,16 logs + 12,26           (9.35) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,87 και η συσχέτιση θεωρείται πολύ 

καλή (Διάγραμμα 9.8). 
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Διάγραμμα 9.8: Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το 
λογάριθμο της μετατόπισης Log(s), εξαιρώντας τις συστάδες 2 και 3. 

 

 

Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με τον λογάριθμο της πτώσης 

τάσης Log(Δσ), για το σύνολο των δεδομένων εξαιρώντας τις συστάδες 2 και 3, δίνεται από 

τη σχέση 9.36: 

logM0 = 1,11 log Δσ+11,7           (9.36) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,60 και η συσχέτιση θεωρείται καλή 

(Διάγραμμα 9.9). 

 

Διάγραμμα 9.9: Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το 
λογάριθμο της πτώσης τάσης Log(Δσ), εξαιρώντας τις συστάδες 2 και 3. 
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Η συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με τον λογάριθμο της ακτίνας 

του ρήγματος Log(r), για το σύνολο των δεδομένων εξαιρώντας τις συστάδες 2 και 3, 

δίνεται από τη σχέση 9.37: 

logM0 = 3,38 logr + 4,79           (9.37) 

Ο συντελεστής συσχέτισης των δύο παραμέτρων είναι 0,43 και η συσχέτιση θεωρείται 

μέτρια (Διάγραμμα 9.10). 

 

Διάγραμμα 9.10: Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής, Log(M0), με το 
λογάριθμο της ακτίνας τους ρήγματος Log(r), εξαιρώντας τις συστάδες 2 και 3. 

 

9.7 Συσχέτιση των εμπειρικών σχέσεων που προέκυψαν από την 

παρούσα μελέτη με αυτές από αντίστοιχες εργασίες στον ελλαδικό 

χώρο  

 Οι εμπειρικές σχέσεις που προέκυψαν για την Ήπειρο και περιγράφηκαν παραπάνω, 

συγκρίθηκαν με τις εμπειρικές σχέσεις που προτείνονται σε αντίστοιχη εργασία των Melis 

et al. (1995). Οι συγκεκριμένοι ερευνητές, υπολόγισαν τις σεισμικές παραμέτρους στον 

Κορινθιακό κόλπο για σεισμικά μεγέθη 1,5-3,5 ML, παρόμοια με αυτά της παρούσας 

εργασίας.  

y = 3,3821x + 4,7937 
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Στα διαγράμματα 9.11 & 9.12, απεικονίζονται τα αποτελέσματα της συσχέτισης των 

σεισμικών παραμέτρων που προέκυψαν από την εργασία  των Melis et al. (1995) και από 

την παρούσα εργασία, εξαιρώντας τους σεισμούς των συστάδων 2 και 3. Από τη σύγκριση 

προκύπτει  συμφωνία των εμπειρικών σχέσεων των δύο εργασιών. 

 

Διάγραμμα 9.11: Συσχέτιση της εμπειρικής σχέσης (Μο-s) που υπολογίστηκε στην παρούσα διατριβή (κόκκινη 
ευθεία), με την αντίστοιχη σχέση της εργασίας των Melis et al. (1995) (μπλε ευθεία). 

 

 

Διάγραμμα 9.12 Συσχέτιση της εμπειρικής σχέσης (Μο-Δσ) που υπολογίστηκε στην παρούσα διατριβή 
(κόκκινη ευθεία), με την αντίστοιχη σχέση της εργασίας των Melis et al. (1995) (μπλε ευθεία).  
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Κεφάλαιο 10 : Συμπεράσματα – Προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα 

10.1 Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν υψηλής ποιότητας σεισμολογικά δεδομένα τα 

οποία προήλθαν από μικροσεισμικό δίκτυο που εγκαταστάθηκε στην Ήπειρο για χρονική 

διάρκεια ενός έτους. Διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά των μικροσεισμών που 

καταγράφηκαν και προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

I. Οι διαφορετικές μέθοδοι προσδιορισμού και επαναπροσδιορισμού των 

υποκέντρων με χρήση 1Δ ή 3Δ μοντέλου ταχυτήτων παρουσίασαν, σε γενικές 

γραμμές, μικρές διαφορές στη θέση των υποκέντρων, οι οποίες οφείλονται στη 

διαφορετική διαδικασία υπολογισμών που η καθεμία εφαρμόζει. 

II. Τα αποτελέσματα των μεθόδων Hypo71 και HypoDD σχεδόν ταυτίζονται. Τα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου NLLoc διαφοροποιούνται κατά 1Km 

περίπου, ως προς τη θέση του επικέντρου και κατά 3km περίπου, ως προς το 

βάθος, ενώ ο αλγόριθμος NLLoc παρουσίασε αδυναμία στον υπολογισμό του 

βάθους για τους πολύ ρηχούς σεισμούς. 

III. Συγκρίνοντας με αποτελέσματα από τη βιβλιογραφία, η μέθοδος HypoDD βελτίωσε 

την κατάτμηση των υποκέντρων σε συστάδες. Αποτέλεσμα ήταν η πιο ξεκάθαρη 

αναγνώριση των σεισμικών ζωνών της περιοχής. 

IV. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής επιβεβαιώνουν τις 

υπάρχουσες τεκτονικές δομές και συμφωνούν με την ύπαρξη μίας ζώνης επώθησης 

στα δυτικά, σε συνδυασμό με ένα καθεστώς εφελκυσμού στo ανατολικό άκρο της 

περιοχής μελέτης.  
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V. Οι ποικιλία των μηχανισμών γένεσης έδειξαν πολύπλοκο τεκτονικό καθεστώς. Οι 

πιο ρηχές δομές (μέχρι 10km) παρουσιάζουν κανονικό έως οριζόντιο χαρακτήρα, 

ενώ σε μεγαλύτερα βάθη (15-35 km) παρατηρούνται μηχανισμοί γένεσης που 

συνδέονται με ανάστροφα ρήγματα. Παρατηρείται διαφοροποίηση των αξόνων των 

τάσεων συναρτήσει του βάθους. 

VI. Η ύπαρξη εβαποριτών στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, πιστοποιήθηκε από την 

απουσία σεισμικής δραστηριότητας σε βάθος μεγαλύτερο από 5km. 

VII. Η κατανομή των υποκέντρων υπέδειξε πιθανή αποκόλληση σε βάθος περίπου 11 

km, γεγονός που οδηγεί στην ύπαρξη συνδυασμού λεπτής προς παχιά επιδερμικής 

παραμόρφωσης και στην υποστήριξη της υπόθεσης διπλασιασμού της Ιόνιας 

ενότητας. 

VIII. Η γραμμική συσχέτιση του λογαρίθμου της σεισμικής ροπής log(Μο) σε σχέση με το 

λογάριθμο της μετατόπισης log(s) και το λογάριθμο της πτώσης τάσης log(Δσ), ήταν 

αρκετά καλή, ενώ σε σχέση με το λογάριθμο της ακτίνας log(r), ήταν πολύ πτωχή. 

IX. Η εξαίρεση, από τη γραμμική παλινδρόμηση, των συστάδων που βρίσκονται στο 

λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και συνίστανται από εβαποριτικά πετρώματα, 

βελτίωσε αισθητά την ποιότητα των αποτελεσμάτων. 

10.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Προκειμένου να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι τεκτονικές δομές στην 

περιοχή μελέτης προτείνεται για το μέλλον: 

I. Να πραγματοποιηθεί διασυσχέτιση κυματομορφών και τα αποτελέσματά της να 

εισαχθούν ως επιπρόσθετα δεδομένα στον επαναπροσδιορισμό της θέσης της 

εστίας των σεισμών, για μεγαλύτερη ακρίβεια στους υπολογισμούς. 
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II. Να εφαρμοστούν τεχνικές αντιστροφής κυματομορφών για τους μηχανισμούς 

γένεσης, ώστε ο υπολογισμός τους να βασιστεί σε ολόκληρη την κυματομορφή και 

όχι μόνο στην πολικότητα. 

III. Να πραγματοποιηθεί πύκνωση του μόνιμου δικτύου στην περιοχή, προκειμένου οι 

καταγραφές του να αποτελέσουν συμπληρωματική γνώση για τον υπολογισμό της 

σεισμικής επικινδυνότητας και την εκτίμηση των εδαφικών κινήσεων. 

10.3 Conclusions 

In this work were used high quality seismological data from a microseismic network installed 

in Epirus (northwestern Greece), for a period of one year. The characteristics of the micro-

earthquakes recorded were investigated and the following conclusions were drawn: 

I. The different methods of location and relocation in a 1D or 3D medium, have 

generally shown small differences, due to different calculation process applied by 

each. 

II. The results of the Hypo71 and HypoDD methods are almost identical. The results of 

the application of the NLLoc method vary by approximately 1Km in the location of 

the epicenter and by approximately 3km in depth. The NLLoc algorithm showed a 

weakness in the calculation of depth for very shallow earthquakes. 

III. By comparing with results from the literature, the HypoDD method improved the 

segmentation of hypocenters into clusters. The method depicted clearly the seismic 

zones in the region. 

IV. The active structures in the study area agree with a thrust belt zone at the west, 

combined with an extensional regime at the eastern end. 

V. The variety of focal mechanisms showed a complex tectonic regime. The shallowest 

structures (up to 10km) have a normal to horizontal character. At greater depths 
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(15-35 km) were observed focal mechanisms associated with reverse faults. The 

stress axes differ depending on the depth. 

VI. The existence of evaporites in the basin of Ioannina, was confirmed by the absence 

of seismic activity below 5km depth. 

VII. The distribution of the hypocenters, indicated a possible detachment at 11km depth, 

leading to the existence of thin-to-thick skinned tectonics. This fact supports the 

idea of doubling of the Ionian zone.  

VIII. Τhe spectral analysis provided a quite good correlation between seismic moment 

and displacement and a moderate correlation between seismic moment and stress 

drop, for most of the sub-regions (clusters) and for the whole dataset. Correlation 

obtained between seismic moment and source radius was poor. 

IX. In the Ioannina Basin area, correlation between the calculated source parameters 

was poor. This was probably due to the shallow depth of the seismicity, which is 

connected with the presence of an evaporite body in the area. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Κατάλογος των 211 σεισμών οι οποίοι ήταν κοινοί για όλες τις 

μεθόδους προσδιορισμού - επαναπροσδιορισμού των υποκέντρων 
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α/α 
Αριθμός  

Γεγονότος 
Ημερομηνία 

Ώρα  
(GMT) 

Μέγεθος 

1 1 11/8/1998 4:22:47 2,1 

2 2 11/8/1998 6:33:43 2,2 

3 3 11/8/1998 12:10:49 2,5 

4 4 11/8/1998 18:12:00 2,5 

5 5 11/8/1998 18:14:00 2,5 

6 6 12/8/1998 5:13:00 2,5 

7 8 12/8/1998 15:05:08 2,2 

8 9 13/8/1998 3:42:44 1,9 

9 11 13/8/1998 15:12:34 1,9 

10 12 14/8/1998 11:25:00 2,2 

11 14 16/8/1998 21:22:25 2,8 

12 15 17/8/1998 0:42:53 2 

13 16 17/8/1998 3:14:07 1,9 

14 17 17/8/1998 11:32:59 2,3 

15 18 18/8/1998 1:14:50 2,8 

16 24 22/8/1998 10:03:33 2,7 

17 27 24/8/1998 4:24:09 2,4 

18 28 24/8/1998 13:42:22 2 

19 33 28/8/1998 7:27:57 2,3 

20 37 28/8/1998 9:52:04 2,3 

21 38 28/8/1998 11:40:44 2,3 

22 39 29/8/1998 2:41:14 1,4 

23 40 29/8/1998 11:42:13 1,9 

24 41 29/8/1998 13:03:43 2,1 

25 45 30/8/1998 23:31:40 2 

26 46 31/8/1998 4:25:14 2,4 

27 47 31/8/1998 8:31:42 1,8 

28 49 1/9/1998 4:33:40 2 

29 50 2/9/1998 9:14:56 2,5 

30 51 2/9/1998 22:53:01 2,1 

31 54 3/9/1998 4:32:03 1,9 

32 55 4/9/1998 17:14:05 2,2 

33 58 5/9/1998 5:31:04 2,1 

34 60 7/9/1998 4:27:23 2,3 

35 61 7/9/1998 6:42:48 2,5 

36 62 7/9/1998 11:32:47 2,2 

37 63 11/9/1998 23:51:16 2,8 

38 64 13/9/1998 14:45:12 2,4 

39 67 15/9/1998 5:14:18 2,9 

40 68 20/9/1998 18:33:29 2,4 

41 70 22/9/1998 21:41:29 2,3 
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α/α 
Αριθμός  

Γεγονότος 
Ημερομηνία 

Ώρα  
(GMT) 

Μέγεθος 

42 71 24/9/1998 10:35:00 2,3 

43 72 25/9/1998 4:30:26 2,4 

44 73 25/9/1998 6:22:56 2,2 

45 78 1/10/1998 10:23:23 2,4 

46 83 6/10/1998 5:42:58 2,9 

47 85 7/10/1998 4:30:20 2,4 

48 86 8/10/1998 23:40:32 2,9 

49 87 10/10/1998 0:54:53 2 

50 88 10/10/1998 15:23:01 1,8 

51 91 15/10/1998 19:24:17 1,9 

52 94 19/10/1998 4:32:20 2,4 

53 95 20/10/1998 4:21:57 2 

54 97 21/10/1998 9:13:10 2,7 

55 103 23/10/1998 15:20:19 2 

56 105 25/10/1998 7:15:18 2,2 

57 106 25/10/1998 17:44:35 2,2 

58 107 26/10/1998 5:44:13 1,8 

59 108 26/10/1998 9:50:54 2,1 

60 112 27/10/1998 5:30:44 2,1 

61 113 27/10/1998 7:41:59 2,1 

62 124 4/11/1998 5:11:08 2,2 

63 125 4/11/1998 6:12:57 1,9 

64 126 5/11/1998 5:01:14 2 

65 131 9/11/1998 7:41:49 2 

66 133 10/11/1998 16:13:06 1,8 

67 134 11/11/1998 2:50:04 2,3 

68 136 12/11/1998 4:15:14 1,6 

69 138 17/11/1998 5:00:04 2,2 

70 140 18/11/1998 23:44:51 2,8 

71 142 19/11/1998 2:08:45 2 

72 143 19/11/1998 11:24:39 2,1 

73 145 21/11/1998 10:13:05 2,4 

74 146 21/11/1998 21:24:16 2,5 

75 153 29/11/1998 6:13:24 1,8 

76 157 2/12/1998 6:21:46 1,9 

77 158 3/12/1998 5:44:13 2,3 

78 159 3/12/1998 14:42:10 2,3 

79 165 6/12/1998 1:42:00 2,6 

80 167 7/12/1998 15:04:28 2,3 

81 169 9/12/1998 13:55:32 2,3 

82 170 10/12/1998 10:31:44 2 
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α/α 
Αριθμός  

Γεγονότος 
Ημερομηνία 

Ώρα  
(GMT) 

Μέγεθος 

83 171 13/12/1998 8:55:07 2,3 

84 174 15/12/1998 10:45:13 2,4 

85 175 15/12/1998 18:40:59 2,4 

86 176 16/12/1998 6:44:51 2,1 

87 177 17/12/1998 5:31:58 1,9 

88 178 18/12/1998 7:42:36 1,8 

89 181 21/12/1998 5:31:52 2 

90 185 25/12/1998 18:30:35 2,7 

91 190 28/12/1998 5:33:46 2,1 

92 191 28/12/1998 18:50:15 2,8 

93 193 28/12/1998 5:33:46 2,1 

94 194 29/12/1998 7:11:11 2,6 

95 198 4/1/1999 2:44:55 3,2 

96 199 4/1/1999 4:11:09 2,4 

97 200 4/1/1999 5:52:58 2,7 

98 201 4/1/1999 6:01:43 2,3 

99 202 4/1/1999 7:14:19 2 

100 203 4/1/1999 9:02:58 2,1 

101 204 7/1/1999 7:01:29 2,2 

102 205 7/1/1999 7:20:57 2,1 

103 207 10/1/1999 1:20:21 2,2 

104 209 10/1/1999 4:42:18 2,6 

105 211 10/1/1999 22:41:28 2,4 

106 217 12/1/1999 15:22:43 2,6 

107 220 13/1/1999 20:15:08 2,5 

108 221 14/1/1999 5:23:42 2 

109 222 14/1/1999 17:42:21 2,7 

110 223 15/1/1999 3:34:14 3 

111 224 16/1/1999 1:33:46 2,1 

112 227 18/1/1999 17:40:00 2,4 

113 228 19/1/1999 0:54:10 2,3 

114 229 19/1/1999 0:56:03 1,8 

115 232 20/1/1999 5:23:37 2,2 

116 233 21/1/1999 5:25:21 2,2 

117 234 21/1/1999 8:20:37 2 

118 237 25/1/1999 13:01:53 2,5 

119 238 25/1/1999 13:01:53 2,5 

120 241 26/1/1999 22:20:58 2,7 

121 243 27/1/1999 23:23:02 2,7 

122 244 28/1/1999 23:31:39 1,8 

123 245 29/1/1999 18:51:53 3 
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α/α 
Αριθμός  

Γεγονότος 
Ημερομηνία 

Ώρα  
(GMT) 

Μέγεθος 

124 248 3/2/1999 13:35:44 2,7 

125 250 4/2/1999 10:13:10 3 

126 251 5/2/1999 14:31:02 2,9 

127 255 8/2/1999 6:34:42 3,1 

128 256 8/2/1999 16:44:08 3,2 

129 257 9/2/1999 8:13:14 1,9 

130 258 10/2/1999 15:44:02 1,6 

131 259 10/2/1999 15:44:25 2 

132 260 12/2/1999 2:55:02 2,5 

133 261 12/2/1999 5:24:52 2,4 

134 263 14/2/1999 9:23:52 2,4 

135 264 14/2/1999 17:51:11 2 

136 265 16/2/1999 6:22:00 2 

137 266 16/2/1999 15:43:43 1,9 

138 267 16/2/1999 21:03:06 2,6 

139 269 17/2/1999 6:13:29 2,1 

140 274 20/2/1999 18:00:17 2,2 

141 275 22/2/1999 4:43:42 1,9 

142 280 26/2/1999 20:43:55 1,9 

143 283 27/2/1999 17:32:22 2,5 

144 286 2/3/1999 21:24:41 1,8 

145 287 3/3/1999 5:23:52 2,4 

146 288 3/3/1999 15:40:22 2,2 

147 293 7/3/1999 10:15:20 2,6 

148 294 8/3/1999 14:10:38 3 

149 295 9/3/1999 7:22:42 2,1 

150 296 11/3/1999 9:35:43 2,2 

151 297 12/3/1999 1:33:51 1,8 

152 299 12/3/1999 10:32:39 2,3 

153 301 13/3/1999 8:30:19 2,1 

154 303 14/3/1999 8:25:01 2,1 

155 304 15/3/1999 5:30:00 2,1 

156 307 17/3/1999 5:26:07 2 

157 308 22/3/1999 5:24:43 2 

158 315 26/3/1999 15:54:46 2,1 

159 316 28/3/1999 4:44:00 1,7 

160 319 29/3/1999 5:50:33 1,9 

161 321 31/3/1999 16:02:19 2,2 

162 324 3/4/1999 3:52:05 1,7 

163 325 3/4/1999 8:51:14 1,7 

164 330 4/4/1999 21:54:26 1,6 
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α/α 
Αριθμός  

Γεγονότος 
Ημερομηνία 

Ώρα  
(GMT) 

Μέγεθος 

165 332 5/4/1999 0:50:26 2 

166 333 5/4/1999 2:41:37 2 

167 334 3/4/1999 3:52:05 1,7 

168 335 3/4/1999 8:51:14 1,7 

169 340 4/4/1999 21:54:26 1,6 

170 342 5/4/1999 0:50:26 2 

171 343 5/4/1999 2:41:37 2 

172 344 6/4/1999 9:41:43 1,7 

173 345 6/4/1999 15:13:27 1,9 

174 346 7/4/1999 6:34:21 2,1 

175 348 8/4/1999 19:20:55 1,8 

176 351 10/4/1999 0:22:43 1,5 

177 352 10/4/1999 2:32:00 1,5 

178 353 10/4/1999 6:30:17 1,7 

179 355 11/4/1999 17:34:06 1,7 

180 357 15/4/1999 4:23:01 2 

181 359 16/4/1999 4:25:06 2,1 

182 362 17/4/1999 9:51:47 2 

183 364 21/4/1999 6:14:58 2,3 

184 365 22/4/1999 7:51:23 2 

185 370 25/4/1999 5:30:46 2,2 

186 373 28/4/1999 4:24:31 2 

187 375 28/4/1999 6:40:53 1,8 

188 380 5/5/1999 18:32:46 1,6 

189 389 14/5/1999 14:50:42 2 

190 396 19/5/1999 8:51:23 1,8 

191 399 22/5/1999 21:24:20 2,2 

192 400 23/5/1999 5:03:41 2,4 

193 401 25/5/1999 0:23:33 2,2 

194 404 26/5/1999 4:24:15 2,3 

195 405 26/5/1999 4:31:22 2 

196 407 30/5/1999 21:22:21 2,5 

197 409 1/6/1999 3:45:06 1,9 

198 418 7/6/1999 12:50:14 2,1 

199 419 8/6/1999 2:35:19 1,9 

200 421 9/6/1999 15:44:17 2,1 

201 422 9/6/1999 15:53:24 2,5 

202 430 14/6/1999 6:50:20 2 

203 431 14/6/1999 15:12:25 2,2 

204 432 15/6/1999 3:41:22 2,1 

205 434 16/6/1999 4:24:03 2,2 
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α/α 
Αριθμός  

Γεγονότος 
Ημερομηνία 

Ώρα  
(GMT) 

Μέγεθος 

206 441 21/6/1999 10:51:55 2,2 

207 445 24/6/1999 1:13:25 2,2 

208 446 24/6/1999 3:40:12 2,3 

209 447 24/6/1999 4:55:12 1,9 

210 449 25/6/1999 12:03:03 1,8 

211 451 26/6/1999 13:54:12 2,4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Η κατανομή των μηχανισμών γένεσης στο χάρτη και η εγκάρσια τομή 

κατά μήκος της περιοχής μελέτης για κάθε συστάδα 
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Εικόνα 1: Συστάδα 1 
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Εικόνα 2: Συστάδα 2 
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Εικόνα 3: Συστάδα 3
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Εικόνα 4: Συστάδα 4
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Εικόνα 5: Συστάδα 5
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Εικόνα 6: Συστάδα 6
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Εικόνα 7: Συστάδα 7 
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Εικόνα8: Συστάδα 8
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Εικόνα 9: Συστάδα 9
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Εικόνα 10: Συστάδα 10 
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Εικόνα 11: Όλες οι Συστάδες 

 

 

Εικόνα 11: Η γεωγραφική θέση κάθε συστάδας. Επάνω: Η κατανομή των επικέντρων. P, Παραμυθιά; Mg, 

Μουργκάνα; K, Κούρεντων; S, Σουλόπουλο; Ka, Κασσιδιάρης; E, Εβαπρορίτες; M, Μιτσικέλι; T, Τύμφη. Κάτω: 

Η εγκάρσια τομή κατά μήκος της περιοχής μελέτης των επαναπροσδιορισμένων σεισμών με τη μέθοδο 

HypoDD σε 1Δ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Η κατανομή των υποκέντρων με τη μέθοδο hypoDD σε τρισδιάστατο 

κάναβο για κάθε συστάδα 
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Εικόνα 1: Συστάδα 1 

 

Εικόνα 2: Συστάδα 2 
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Εικόνα 3: Συστάδα 3 

 

Εικόνα 4: Συστάδα 4 
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Εικόνα 5: Συστάδα 5 

 

Εικόνα 6: Συστάδα 6 
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Εικόνα 7: Συστάδα 7 

 

Εικόνα 8: Συστάδα 8 
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Εικόνα 9: Συστάδα 9 

 

Εικόνα 10: Συστάδα 10 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

Συγκριτικός Πίνακας που παρουσιάζει αναλυτικά τις οριζόντιες και 

κατακόρυφες διαφορές, που προέκυψαν από την εφαρμογή των 

διαφορετικών μεθόδων προσδιορισμού - επαναπροσδιορισμού των 

υποκέντρων (Hypo71 - HypoDD - NLLoc) 
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α/α 
Event 

No 
Hypo71 HypoDD NLLoc Hypo71 vs HypoDD Hypo71 vs NLLoc HypoDD vs NLLoc 

Lat Long Depth Lat Long Depth Lat Long Depth Horiz.Dist. Vert.Dist Horiz.Dist. Vert.Dist Horiz.Dist. Vert.Dist 

1 1 39,6862 20,7413 4,91 39,6891 20,7401 3,92 39,6929 20,7464 -1,95 0,339 0,990 0,861 6,861 0,679 -5,871 

2 2 39,7647 20,6642 18,01 39,7629 20,6629 16,64 39,7607 20,6402 16,85 0,229 1,375 2,096 1,162 1,951 0,213 

3 3 39,7438 20,872 9,66 39,7467 20,8703 9,09 39,7451 20,8670 5,47 0,354 0,569 0,449 4,189 0,327 -3,620 

4 4 39,7603 20,6815 18,07 39,7605 20,6835 18,49 39,7681 20,6965 14,26 0,171 -0,420 1,547 3,810 1,395 -4,230 

5 5 39,7612 20,6827 17,92 39,7586 20,6842 18,29 39,7688 20,6936 15,09 0,316 -0,373 1,261 2,830 1,395 -3,203 

6 6 39,7615 20,6857 17,51 39,7581 20,6871 17,28 39,7668 20,6993 16,12 0,393 0,229 1,305 1,395 1,425 -1,166 

7 8 39,7585 20,6812 17,92 39,7598 20,6825 17,36 39,7612 20,6896 14,85 0,187 0,565 0,777 3,074 0,622 -2,509 

8 9 39,6612 20,5777 7,27 39,6654 20,5818 7,33 39,6591 20,5753 7,47 0,582 -0,057 0,307 -0,203 0,888 0,146 

9 11 39,6975 20,746 6,64 39,6907 20,7385 3,14 39,6980 20,7505 2,00 0,993 3,504 0,384 4,636 1,303 -1,132 

10 12 39,6607 20,5868 8,04 39,6665 20,5847 7,36 39,6507 20,5636 8,89 0,667 0,683 2,278 -0,849 2,521 1,532 

11 14 39,6693 20,591 7,41 39,6706 20,5899 7,82 39,6792 20,6030 5,13 0,174 -0,405 1,503 2,281 1,470 -2,686 

12 15 39,6648 20,5857 6,71 39,6669 20,5894 7,52 39,6705 20,5891 4,93 0,391 -0,809 0,693 1,776 0,400 -2,585 

13 16 39,6652 20,5863 7,39 39,6670 20,5874 7,25 39,6680 20,5835 10,40 0,221 0,144 0,388 -3,012 0,345 3,156 

14 17 39,6663 20,8287 7,00 39,6681 20,8260 6,05 39,6767 20,8151 0,00 0,309 0,952 1,640 6,998 1,332 -6,046 

15 18 39,9523 20,6677 3,68 39,9504 20,6677 4,25 39,9522 20,6634 -1,95 0,208 -0,568 0,370 5,631 0,420 -6,199 

16 24 39,7935 20,6717 19,35 39,7984 20,6731 19,41 39,8042 20,6856 16,85 0,561 -0,060 1,686 2,502 1,251 -2,562 

17 27 39,6917 20,7392 5,59 39,6911 20,7353 3,42 39,7016 20,7454 1,96 0,344 2,167 1,220 3,635 1,457 -1,468 

18 28 39,6683 20,791 3,40 39,6671 20,7910 3,68 39,6786 20,7960 -1,95 0,138 -0,280 1,224 5,351 1,354 -5,631 

19 33 39,9545 20,5708 25,17 39,9586 20,5750 25,53 39,9568 20,5783 19,19 0,581 -0,357 0,690 5,979 0,348 -6,336 

20 37 39,9597 20,5642 25,54 39,9603 20,5660 25,28 39,9614 20,5711 21,93 0,171 0,263 0,619 3,614 0,450 -3,351 

21 38 39,9583 20,5652 26,44 39,9572 20,5665 25,92 39,9575 20,5741 22,51 0,163 0,524 0,762 3,928 0,647 -3,404 

22 39 39,7433 20,8662 10,67 39,7436 20,8622 10,70 39,7578 20,8780 7,33 0,340 -0,031 1,901 3,344 2,078 -3,375 

23 40 39,6627 20,5922 7,21 39,6606 20,5992 7,29 39,6753 20,6059 5,91 0,642 -0,077 1,826 1,300 1,734 -1,377 

24 41 39,787 20,6723 20,09 39,7875 20,6678 19,68 39,7920 20,6860 18,95 0,386 0,411 1,295 1,143 1,630 -0,732 
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α/α 
Event 

No 
Hypo71 HypoDD NLLoc Hypo71 vs HypoDD Hypo71 vs NLLoc HypoDD vs NLLoc 

Lat Long Depth Lat Long Depth Lat Long Depth Horiz.Dist. Vert.Dist Horiz.Dist. Vert.Dist Horiz.Dist. Vert.Dist 

25 45 39,798 20,6847 19,93 39,8017 20,6879 19,95 39,8022 20,6942 18,65 0,489 -0,016 0,932 1,276 0,539 -1,292 

26 46 39,683 20,7393 4,40 39,6842 20,7406 4,98 39,6916 20,7492 1,08 0,168 -0,577 1,275 3,324 1,107 -3,901 

27 47 39,9492 20,5692 22,84 39,9553 20,5710 22,82 39,9416 20,5618 15,09 0,693 0,018 1,053 7,750 1,710 -7,732 

28 49 39,6962 20,7522 7,68 39,6977 20,7481 6,51 39,7007 20,7581 1,96 0,391 1,173 0,714 5,725 0,923 -4,552 

29 50 39,8018 20,685 20,97 39,7987 20,6859 21,55 39,8057 20,6934 18,17 0,357 -0,584 0,837 2,804 1,013 -3,388 

30 51 39,7922 20,6828 21,80 39,7951 20,6850 21,97 39,8009 20,6956 19,00 0,373 -0,168 1,458 2,804 1,110 -2,972 

31 54 39,6943 20,7392 5,31 39,6914 20,7376 3,47 39,6994 20,7434 0,00 0,354 1,840 0,666 5,308 1,017 -3,468 

32 55 39,7563 20,6723 18,18 39,7571 20,6747 17,81 39,7607 20,6811 16,07 0,218 0,373 0,899 2,114 0,685 -1,741 

33 58 39,7293 20,448 11,89 39,7194 20,4355 12,13 39,7328 20,4414 11,23 1,540 -0,243 0,687 0,658 1,584 -0,901 

34 60 39,687 20,7335 4,18 39,6859 20,7349 4,13 39,6923 20,7421 1,47 0,170 0,051 0,947 2,713 0,940 -2,662 

35 61 39,6647 20,7845 5,70 39,6664 20,7894 6,17 39,6755 20,7891 -1,46 0,457 -0,467 1,264 7,163 1,014 -7,630 

36 62 39,6727 20,7747 5,19 39,6723 20,7774 6,48 39,6778 20,7883 4,01 0,233 -1,285 1,293 1,184 1,115 -2,469 

37 63 40,0027 20,585 5,80 40,0039 20,5801 3,55 39,9968 20,5822 -1,95 0,442 2,254 0,700 7,751 0,815 -5,497 

38 64 39,9662 20,6835 4,96 39,9681 20,6845 5,89 39,9676 20,6806 0,39 0,230 -0,925 0,289 4,567 0,334 -5,492 

39 67 39,6903 20,4783 9,92 39,6930 20,4756 10,28 39,6938 20,4736 10,35 0,381 -0,362 0,562 -0,434 0,194 0,072 

40 68 39,718 20,4533 8,98 39,7208 20,4525 9,51 39,7316 20,4619 5,96 0,321 -0,531 1,677 3,021 1,440 -3,552 

41 70 39,7182 20,447 8,21 39,7139 20,4366 9,48 39,7282 20,4514 4,98 1,006 -1,266 1,174 3,228 2,028 -4,494 

42 71 39,7253 20,676 19,12 39,7237 20,6766 18,97 39,7331 20,6819 16,51 0,184 0,150 1,001 2,614 1,133 -2,464 

43 72 39,6907 20,7333 3,93 39,6906 20,7323 4,26 39,6975 20,7392 -1,56 0,086 -0,332 0,909 5,491 0,970 -5,823 

44 73 39,7842 20,7062 20,84 39,7807 20,7063 20,29 39,8016 20,7267 18,80 0,384 0,555 2,610 2,039 2,899 -1,484 

45 78 39,9838 20,6518 6,48 39,9914 20,6618 7,49 39,9940 20,6552 -1,95 1,201 -1,008 1,169 8,431 0,636 -9,439 

46 83 39,742 20,9 5,97 39,7409 20,9005 6,02 39,7398 20,8961 2,35 0,130 -0,046 0,412 3,624 0,393 -3,670 

47 85 39,6922 20,728 4,66 39,6920 20,7374 3,85 39,6991 20,7370 -1,95 0,803 0,806 1,092 6,611 0,797 -5,805 

48 86 39,7473 20,8983 5,98 39,7487 20,8980 6,19 39,7518 20,8937 -1,95 0,154 -0,211 0,633 7,931 0,507 -8,142 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

221 
 

α/α 
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Hypo71 HypoDD NLLoc Hypo71 vs HypoDD Hypo71 vs NLLoc HypoDD vs NLLoc 
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49 87 39,7113 20,4607 9,44 39,7061 20,4578 9,05 39,7200 20,4608 6,11 0,627 0,387 0,970 3,335 1,567 -2,948 

50 88 39,737 20,8968 5,46 39,7381 20,8983 5,46 39,7391 20,8855 2,74 0,172 -0,001 0,991 2,724 1,094 -2,725 

51 91 39,7345 20,9 5,30 39,7352 20,8994 5,50 39,7345 20,8899 -1,95 0,097 -0,195 0,867 7,251 0,817 -7,446 

52 94 39,6908 20,7262 3,98 39,6918 20,7256 4,98 39,6973 20,7328 -1,95 0,121 -1,000 0,918 5,931 0,873 -6,931 

53 95 39,6912 20,7375 2,75 39,6922 20,7392 3,17 39,6999 20,7476 -1,95 0,177 -0,415 1,299 4,701 1,126 -5,116 

54 97 39,9893 20,6423 7,00 39,9939 20,6587 6,48 39,9961 20,6452 -1,95 1,485 0,525 0,793 8,951 1,172 -8,426 

55 103 39,6655 20,577 8,22 39,6658 20,5729 8,92 39,6724 20,5876 7,47 0,350 -0,697 1,191 0,747 1,458 -1,444 

56 105 39,722 20,44 8,80 39,7205 20,4417 9,04 39,7324 20,4492 7,72 0,222 -0,244 1,398 1,083 1,467 -1,327 

57 106 39,699 20,48 10,05 39,6990 20,4839 10,07 39,7071 20,4683 10,16 0,337 -0,024 1,346 -0,108 1,615 0,084 

58 107 39,6707 20,7852 3,59 39,6697 20,7823 4,02 39,6774 20,7918 -1,12 0,271 -0,433 0,936 4,711 1,180 -5,144 

59 108 39,7443 20,6815 17,44 39,7410 20,6758 17,48 39,7547 20,6940 16,16 0,607 -0,041 1,574 1,276 2,175 -1,317 

60 112 39,7068 20,7477 7,56 39,7054 20,7487 7,00 39,7116 20,7593 4,98 0,180 0,560 1,125 2,578 1,140 -2,018 

61 113 39,683 20,7178 7,37 39,6819 20,7182 7,07 39,6877 20,7317 6,25 0,131 0,304 1,297 1,118 1,325 -0,814 

62 124 39,695 20,7363 4,99 39,6958 20,7362 6,27 39,7015 20,7482 3,32 0,092 -1,281 1,253 1,668 1,210 -2,949 

63 125 39,6527 20,7702 7,09 39,6532 20,7671 7,31 39,6632 20,7788 5,18 0,272 -0,218 1,378 1,912 1,498 -2,130 

64 126 39,6932 20,741 3,44 39,6926 20,7399 3,87 39,6973 20,7505 -1,95 0,114 -0,429 0,930 5,391 1,043 -5,820 

65 131 39,6605 20,8052 3,40 39,6613 20,8049 3,96 39,6713 20,8089 -1,95 0,091 -0,556 1,246 5,351 1,167 -5,907 

66 133 39,744 20,8805 9,39 39,7445 20,8778 9,45 39,7471 20,8846 2,79 0,234 -0,063 0,492 6,605 0,645 -6,668 

67 134 39,6695 20,5742 8,74 39,6689 20,5831 6,78 39,6765 20,5896 6,45 0,761 1,959 1,536 2,293 1,015 -0,334 

68 136 39,7388 20,6715 18,54 39,7404 20,6707 18,21 39,7510 20,6828 16,26 0,188 0,330 1,668 2,278 1,571 -1,948 

69 138 39,6897 20,745 5,42 39,6906 20,7406 4,50 39,6963 20,7512 0,39 0,390 0,918 0,909 5,027 1,105 -4,109 

70 140 39,9728 20,692 4,75 39,9715 20,6879 5,68 39,9787 20,6910 -0,97 0,379 -0,930 0,657 5,725 0,835 -6,655 

71 142 39,9538 20,659 3,27 39,9544 20,6557 4,21 39,9542 20,6548 -1,90 0,285 -0,939 0,360 5,172 0,082 -6,111 

72 143 39,6662 20,7942 8,06 39,6657 20,7914 5,34 39,6747 20,7975 3,37 0,249 2,720 0,991 4,689 1,138 -1,969 
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73 145 39,9643 20,6945 4,93 39,9619 20,6919 5,86 39,9867 20,7106 -1,90 0,346 -0,934 2,839 6,832 3,179 -7,766 

74 146 39,6995 20,4627 10,93 39,7021 20,4730 10,46 39,7154 20,4680 10,01 0,926 0,471 1,827 0,918 1,534 -0,447 

75 153 39,666 20,5837 7,09 39,6679 20,5876 7,01 39,6730 20,5890 6,30 0,397 0,078 0,904 0,789 0,581 -0,711 

76 157 39,6637 20,7667 4,43 39,6648 20,7681 4,81 39,6712 20,7779 2,00 0,173 -0,377 1,271 2,426 1,098 -2,803 

77 158 39,678 20,5828 6,48 39,6765 20,5797 6,94 39,6848 20,5936 5,96 0,319 -0,461 1,198 0,521 1,515 -0,982 

78 159 39,9573 20,6855 6,01 39,9561 20,6860 6,91 39,9822 20,7121 3,18 0,144 -0,903 3,573 2,834 3,653 -3,737 

79 165 39,8178 20,6593 20,07 39,8204 20,6702 20,70 39,8342 20,6947 16,85 0,972 -0,627 3,535 3,222 2,600 -3,849 

80 167 39,6755 20,8332 7,70 39,6773 20,8371 7,48 39,6829 20,8453 4,54 0,384 0,221 1,322 3,157 0,943 -2,936 

81 169 39,6983 20,4715 12,16 39,6985 20,4696 12,28 39,7062 20,4824 12,36 0,163 -0,119 1,280 -0,195 1,388 0,076 

82 170 39,6697 20,7852 6,30 39,6708 20,7854 5,57 39,6780 20,7946 0,88 0,123 0,730 1,226 5,419 1,126 -4,689 

83 171 39,7988 20,6913 21,48 39,7976 20,6857 21,44 39,8070 20,7124 18,70 0,496 0,037 2,019 2,777 2,508 -2,740 

84 174 39,955 20,6777 5,28 39,9544 20,6812 6,07 39,9691 20,6884 2,79 0,309 -0,790 1,810 2,495 1,737 -3,285 

85 175 39,7882 20,6715 19,65 39,7849 20,6648 19,85 39,7901 20,6874 14,55 0,677 -0,197 1,377 5,097 2,015 -5,294 

86 176 39,6728 20,8182 8,01 39,6731 20,8201 7,85 39,6810 20,8249 4,88 0,163 0,160 1,078 3,125 0,975 -2,965 

87 177 39,6917 20,7437 4,54 39,6909 20,7448 5,26 39,6988 20,7568 4,01 0,131 -0,715 1,370 0,534 1,348 -1,249 

88 178 39,6615 20,5563 8,96 39,6615 20,5604 8,54 39,6563 20,5529 9,57 0,355 0,421 0,649 -0,612 0,868 1,033 

89 181 39,695 20,7478 3,56 39,6946 20,7459 4,85 39,7033 20,7553 2,74 0,168 -1,285 1,125 0,824 1,257 -2,109 

90 185 39,75 20,8917 9,23 39,7532 20,8954 9,08 39,7568 20,8992 4,88 0,473 0,152 0,992 4,345 0,519 -4,193 

91 190 39,6925 20,7482 4,72 39,6924 20,7472 5,60 39,6988 20,7596 3,62 0,083 -0,876 1,198 1,105 1,275 -1,981 

92 191 39,955 20,5763 24,49 39,9547 20,5750 24,79 39,9670 20,5781 19,97 0,116 -0,303 1,345 4,517 1,394 -4,820 

93 193 39,6925 20,7482 4,72 39,6924 20,7471 5,64 39,6988 20,7596 3,62 0,092 -0,919 1,198 1,105 1,282 -2,024 

94 194 39,6688 20,7823 3,55 39,6687 20,7822 4,50 39,6768 20,7890 -0,97 0,016 -0,945 1,060 4,525 1,075 -5,470 

95 198 39,7527 20,8945 7,40 39,7511 20,8938 7,36 39,7612 20,9033 2,54 0,191 0,044 1,212 4,859 1,392 -4,815 

96 199 39,7457 20,9062 4,51 39,7449 20,9075 5,17 39,7448 20,9044 -1,95 0,140 -0,664 0,179 6,461 0,263 -7,125 
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97 200 39,753 20,9153 4,67 39,7508 20,9126 5,20 39,7603 20,9189 -0,29 0,330 -0,534 0,870 4,961 1,181 -5,495 

98 201 39,7475 20,8922 4,35 39,7451 20,8927 4,94 39,7508 20,8930 -1,90 0,269 -0,586 0,374 6,252 0,633 -6,838 

99 202 39,7462 20,8942 6,25 39,7474 20,8962 6,43 39,7524 20,8951 -1,95 0,215 -0,182 0,691 8,201 0,566 -8,383 

100 203 39,6635 20,782 5,38 39,6643 20,7802 5,59 39,6730 20,7877 1,03 0,177 -0,208 1,161 4,353 1,161 -4,561 

101 204 39,668 20,7785 5,26 39,6670 20,7795 5,19 39,6762 20,7890 2,79 0,141 0,072 1,280 2,475 1,307 -2,403 

102 205 39,662 20,793 3,30 39,6610 20,7944 5,03 39,6715 20,8018 1,81 0,163 -1,732 1,295 1,491 1,319 -3,223 

103 207 39,9358 20,577 25,41 39,9346 20,5753 26,33 39,9568 20,5946 21,97 0,197 -0,922 2,776 3,435 2,968 -4,357 

104 209 39,9368 20,5802 25,62 39,9334 20,5766 26,37 39,9507 20,5941 22,51 0,486 -0,753 1,947 3,108 2,434 -3,861 

105 211 39,9393 20,5798 25,52 39,9355 20,5781 25,93 39,9476 20,5871 20,56 0,452 -0,412 1,115 4,961 1,555 -5,373 

106 217 40,0028 20,5938 9,09 40,0063 20,5967 8,68 40,0101 20,5917 4,98 0,463 0,415 0,831 4,108 0,596 -3,693 

107 220 39,7873 20,688 19,60 39,7829 20,6779 19,39 39,7994 20,7041 17,63 0,996 0,210 1,928 1,971 2,903 -1,761 

108 221 39,6953 20,7453 4,02 39,6962 20,7448 5,01 39,7021 20,7553 2,15 0,107 -0,986 1,137 1,870 1,111 -2,856 

109 222 40,0107 20,5895 9,92 40,0165 20,5956 11,15 40,0191 20,5915 5,37 0,828 -1,227 0,947 4,547 0,452 -5,774 

110 223 40,0052 20,5957 9,58 40,0063 20,5943 9,04 40,0053 20,5940 4,93 0,175 0,544 0,146 4,646 0,124 -4,102 

111 224 39,8118 20,654 18,96 39,8130 20,6586 19,30 39,8219 20,6668 17,63 0,410 -0,339 1,566 1,331 1,215 -1,670 

112 227 40,0047 20,5935 9,46 40,0068 20,5925 9,11 39,9938 20,5901 3,42 0,246 0,349 1,250 6,040 1,459 -5,691 

113 228 39,7533 20,9032 6,27 39,7524 20,9029 6,26 39,7659 20,9096 0,25 0,099 0,013 1,506 6,024 1,605 -6,011 

114 229 39,7518 20,9098 2,75 39,7518 20,9102 4,11 39,7602 20,9083 -1,90 0,038 -1,356 0,940 4,652 0,943 -6,008 

115 232 39,6987 20,7367 5,07 39,6998 20,7388 5,70 39,7064 20,7474 3,81 0,220 -0,634 1,251 1,259 1,033 -1,893 

116 233 39,6908 20,7433 4,49 39,6897 20,7407 4,62 39,6977 20,7483 2,74 0,257 -0,133 0,878 1,754 1,104 -1,887 

117 234 39,7322 20,6753 18,26 39,7365 20,6772 18,34 39,7483 20,6928 17,87 0,504 -0,075 2,330 0,387 1,871 -0,462 

118 237 39,6662 20,5602 9,99 39,6671 20,5592 9,85 39,6616 20,5591 11,72 0,135 0,139 0,516 -1,731 0,611 1,870 

119 238 39,6662 20,5602 9,99 39,6671 20,5592 9,85 39,6616 20,5591 11,72 0,135 0,139 0,516 -1,731 0,611 1,870 

120 241 39,7402 20,8927 7,81 39,7386 20,8947 6,24 39,7481 20,8987 2,20 0,248 1,569 1,022 5,611 1,116 -4,042 
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121 243 39,7473 20,9092 4,97 39,7425 20,9065 4,57 39,7411 20,9003 -1,90 0,585 0,399 1,031 6,872 0,552 -6,473 

122 244 39,6672 20,5658 9,26 39,6678 20,5633 9,37 39,6702 20,5652 8,64 0,227 -0,107 0,338 0,615 0,314 -0,722 

123 245 39,749 20,9083 5,25 39,7435 20,9026 5,51 39,7587 20,9224 0,05 0,782 -0,262 1,617 5,199 2,391 -5,461 

124 248 40,0282 20,5998 9,35 40,0109 20,5969 8,98 40,0300 20,6089 4,15 1,942 0,373 0,799 5,198 2,361 -4,825 

125 250 40,0242 20,5877 9,93 40,0042 20,5830 9,54 40,0232 20,5935 5,13 2,256 0,386 0,504 4,801 2,292 -4,415 

126 251 39,7227 20,4532 11,67 39,7223 20,4584 10,78 39,7383 20,4624 10,35 0,447 0,888 1,903 1,316 1,814 -0,428 

127 255 40,0087 20,5877 10,25 40,0039 20,5837 9,86 40,0099 20,5868 5,32 0,631 0,395 0,151 4,926 0,710 -4,531 

128 256 40,0155 20,5973 9,93 40,0079 20,5876 10,01 40,0263 20,6005 5,13 1,184 -0,076 1,233 4,801 2,325 -4,877 

129 257 39,6672 20,8003 8,00 39,6664 20,8022 7,37 39,6758 20,8102 4,98 0,189 0,632 1,278 3,018 1,249 -2,386 

130 258 39,7078 20,4693 10,62 39,7089 20,4682 10,00 39,7163 20,4553 10,30 0,154 0,619 1,522 0,315 1,372 0,304 

131 259 40,0152 20,5847 9,69 40,0234 20,5873 10,91 40,0341 20,5946 7,86 0,938 -1,218 2,265 1,827 1,343 -3,045 

132 260 39,6597 20,5782 7,38 39,6563 20,5741 8,21 39,6602 20,5866 4,05 0,518 -0,828 0,719 3,325 1,156 -4,153 

133 261 40,0147 20,5923 10,06 40,0094 20,5879 9,51 40,0295 20,6018 5,32 0,694 0,549 1,834 4,736 2,525 -4,187 

134 263 39,7913 20,6868 21,57 39,7871 20,6780 21,71 39,8018 20,6991 18,95 0,888 -0,138 1,569 2,623 2,435 -2,761 

135 264 39,667 20,5642 9,33 39,6696 20,5632 9,15 39,6748 20,5594 9,47 0,304 0,180 0,958 -0,145 0,659 0,325 

136 265 39,6692 20,7725 5,16 39,6692 20,7739 5,39 39,6782 20,7805 -1,37 0,120 -0,228 1,216 6,525 1,156 -6,753 

137 266 39,6637 20,7745 4,91 39,6644 20,7771 5,04 39,6734 20,7842 -0,29 0,235 -0,134 1,356 5,201 1,169 -5,335 

138 267 39,9987 20,5868 9,63 40,0056 20,5906 10,74 40,0092 20,5896 4,98 0,831 -1,107 1,189 4,648 0,407 -5,755 

139 269 39,694 20,743 5,43 39,6952 20,7459 6,10 39,6998 20,7560 3,42 0,281 -0,673 1,288 2,010 1,008 -2,683 

140 274 39,7258 20,4617 9,86 39,7258 20,4604 9,87 39,7380 20,4617 8,01 0,115 -0,009 1,353 1,850 1,353 -1,859 

141 275 39,8003 20,6528 20,35 39,8001 20,6563 20,36 39,8134 20,6755 17,58 0,303 -0,014 2,425 2,770 2,209 -2,784 

142 280 39,7933 20,6943 21,97 39,7937 20,6940 21,93 39,8025 20,7111 20,75 0,052 0,043 1,764 1,216 1,758 -1,173 

143 283 40,0062 20,5873 9,80 40,0083 20,5867 9,70 40,0134 20,5874 5,18 0,240 0,104 0,798 4,622 0,566 -4,518 

144 286 39,651 20,5928 8,09 39,6483 20,5892 7,66 39,6505 20,5911 9,62 0,431 0,434 0,157 -1,531 0,297 1,965 
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145 287 39,7022 20,7418 5,39 39,7024 20,7434 6,10 39,7102 20,7487 4,54 0,136 -0,713 1,067 0,847 0,979 -1,560 

146 288 39,7172 20,4683 9,74 39,7148 20,4632 9,91 39,7245 20,4593 8,45 0,514 -0,170 1,122 1,291 1,132 -1,461 

147 293 39,9603 20,5495 24,67 39,9603 20,5511 24,54 39,9705 20,5624 20,56 0,133 0,133 1,577 4,111 1,487 -3,978 

148 294 39,742 20,8983 7,53 39,7379 20,8953 6,56 39,7447 20,9129 1,96 0,529 0,971 1,283 5,575 1,689 -4,604 

149 295 39,6837 20,719 5,19 39,6852 20,7175 5,73 39,6938 20,7294 2,98 0,208 -0,540 1,435 2,210 1,398 -2,750 

150 296 40,0017 20,5838 9,59 40,0039 20,5843 9,45 40,0102 20,5861 6,35 0,246 0,143 0,963 3,240 0,718 -3,097 

151 297 39,695 20,4755 9,43 39,6988 20,4791 9,26 39,7032 20,4698 8,84 0,528 0,169 1,034 0,590 0,932 -0,421 

152 299 39,6967 20,4715 10,02 39,6976 20,4772 9,78 39,7018 20,4593 11,72 0,496 0,242 1,188 -1,701 1,602 1,943 

153 301 39,732 20,8935 5,05 39,7321 20,8944 5,18 39,7357 20,8926 -1,95 0,081 -0,130 0,421 7,001 0,427 -7,131 

154 303 39,7833 20,6867 20,92 39,7868 20,6885 20,88 39,7994 20,7098 19,39 0,416 0,036 2,658 1,533 2,291 -1,497 

155 304 39,7057 20,7242 6,47 39,7048 20,7206 5,73 39,7117 20,7346 4,54 0,327 0,737 1,111 1,927 1,425 -1,190 

156 307 39,6908 20,7308 7,73 39,6918 20,7365 7,04 39,7026 20,7433 7,47 0,498 0,695 1,689 0,257 1,329 0,438 

157 308 39,6918 20,7458 7,12 39,6938 20,7484 6,56 39,6997 20,7589 4,98 0,313 0,560 1,425 2,138 1,113 -1,578 

158 315 39,667 20,8038 5,13 39,6677 20,8048 5,23 39,6784 20,8073 -1,95 0,116 -0,099 1,305 7,081 1,208 -7,180 

159 316 39,6773 20,5633 9,25 39,6799 20,5644 8,98 39,6788 20,5494 10,01 0,304 0,273 1,199 -0,762 1,285 1,035 

160 319 39,688 20,7178 5,45 39,6862 20,7203 4,58 39,6925 20,7337 2,93 0,298 0,866 1,446 2,518 1,339 -1,652 

161 321 39,729 20,6845 19,04 39,7338 20,6759 18,93 39,7347 20,6988 18,21 0,908 0,111 1,375 0,825 1,956 -0,714 

162 324 39,6775 20,5585 9,63 39,6795 20,5593 9,56 39,6774 20,5593 10,74 0,238 0,074 0,073 -1,114 0,244 1,188 

163 325 39,6792 20,5628 9,21 39,6800 20,5621 9,24 39,6781 20,5537 10,40 0,111 -0,025 0,791 -1,192 0,754 1,167 

164 330 39,6768 20,5665 8,79 39,6768 20,5642 9,19 39,6771 20,5734 6,74 0,198 -0,402 0,594 2,050 0,792 -2,452 

165 332 39,6792 20,5623 9,80 39,6812 20,5637 9,39 39,6785 20,5663 11,57 0,250 0,410 0,354 -1,774 0,373 2,184 

166 333 39,6807 20,5572 9,84 39,6818 20,5622 9,20 39,6831 20,5606 11,23 0,444 0,645 0,394 -1,392 0,202 2,037 

167 334 39,6775 20,5585 9,63 39,6794 20,5594 9,54 39,6774 20,5593 10,74 0,228 0,090 0,073 -1,114 0,232 1,204 

168 335 39,6792 20,5628 9,21 39,6800 20,5621 9,23 39,6781 20,5537 10,40 0,110 -0,024 0,791 -1,192 0,755 1,168 
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169 340 39,6768 20,5665 8,79 39,6768 20,5642 9,19 39,6771 20,5734 6,74 0,198 -0,402 0,594 2,050 0,792 -2,452 

170 342 39,6792 20,5623 9,80 39,6812 20,5637 9,39 39,6785 20,5663 11,57 0,250 0,410 0,354 -1,774 0,373 2,184 

171 343 39,6807 20,5572 9,84 39,6818 20,5622 9,20 39,6831 20,5606 11,23 0,444 0,645 0,394 -1,392 0,202 2,037 

172 344 39,6823 20,5655 8,69 39,6849 20,5614 8,44 39,6844 20,5620 9,23 0,460 0,248 0,381 -0,540 0,081 0,788 

173 345 39,6842 20,56 9,47 39,6829 20,5624 9,01 39,6809 20,5585 11,82 0,247 0,462 0,389 -2,348 0,400 2,810 

174 346 39,6865 20,7202 3,74 39,6869 20,7207 4,08 39,6925 20,7323 3,37 0,065 -0,335 1,228 0,369 1,166 -0,704 

175 348 39,6793 20,5638 9,86 39,6805 20,5620 9,40 39,6847 20,5641 9,57 0,203 0,461 0,595 0,288 0,493 0,173 

176 351 39,68 20,5587 9,27 39,6810 20,5564 9,44 39,6868 20,5485 12,11 0,224 -0,171 1,157 -2,841 0,940 2,670 

177 352 39,6763 20,5582 9,42 39,6783 20,5568 9,77 39,6768 20,5551 11,04 0,249 -0,348 0,269 -1,617 0,221 1,269 

178 353 39,6777 20,5628 9,92 39,6797 20,5593 9,57 39,6854 20,5570 10,94 0,374 0,349 0,991 -1,019 0,666 1,368 

179 355 39,6668 20,5757 8,72 39,6675 20,5815 7,37 39,6788 20,5903 7,08 0,506 1,349 1,825 1,638 1,459 -0,289 

180 357 39,6922 20,7378 4,30 39,6941 20,7359 5,05 39,6996 20,7497 2,74 0,269 -0,747 1,308 1,564 1,330 -2,311 

181 359 39,691 20,7462 4,05 39,6915 20,7458 5,34 39,6956 20,7583 1,76 0,066 -1,291 1,151 2,290 1,157 -3,581 

182 362 39,97 20,7032 5,63 39,9701 20,7006 6,40 39,9891 20,7190 0,54 0,224 -0,770 2,514 5,091 2,631 -5,861 

183 364 39,731 20,897 5,44 39,7326 20,8965 5,71 39,7306 20,8928 -1,95 0,178 -0,266 0,365 7,391 0,387 -7,657 

184 365 39,693 20,7302 3,15 39,6929 20,7301 4,51 39,6952 20,7456 3,32 0,015 -1,360 1,338 -0,172 1,351 -1,188 

185 370 39,7162 20,4475 11,01 39,7161 20,4441 10,81 39,7237 20,4339 10,40 0,287 0,202 1,426 0,608 1,213 -0,406 

186 373 39,689 20,7438 4,04 39,6880 20,7442 4,83 39,6938 20,7513 -1,95 0,116 -0,787 0,830 5,991 0,882 -6,778 

187 375 39,9902 20,6768 5,44 39,9814 20,6699 4,14 39,9976 20,6678 -1,41 1,141 1,305 1,127 6,854 1,812 -5,549 

188 380 39,656 20,5735 8,39 39,6565 20,5779 8,16 39,6538 20,5649 9,18 0,379 0,230 0,773 -0,792 1,147 1,022 

189 389 39,6683 20,7765 4,42 39,6665 20,7778 4,91 39,6723 20,7877 -0,97 0,230 -0,492 1,061 5,395 1,070 -5,887 

190 396 39,9875 20,6847 7,36 39,9932 20,6817 5,63 39,9837 20,6597 -1,80 0,688 1,730 2,173 9,165 2,156 -7,435 

191 399 39,795 20,6742 21,38 39,7949 20,6755 21,14 39,7989 20,6780 19,24 0,111 0,241 0,543 2,140 0,495 -1,899 

192 400 39,9752 20,6718 7,29 39,9710 20,6620 6,49 39,9874 20,6653 2,98 0,957 0,804 1,468 4,310 1,847 -3,506 
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193 401 40,0032 20,5837 6,03 40,0094 20,5805 6,20 39,9955 20,5822 -1,95 0,743 -0,170 0,865 7,981 1,553 -8,151 

194 404 39,9643 20,6657 7,58 39,9644 20,6642 6,52 39,9654 20,6581 3,22 0,129 1,065 0,663 4,355 0,534 -3,290 

195 405 39,9668 20,6635 6,98 39,9664 20,6601 6,08 39,9674 20,6538 2,25 0,295 0,902 0,833 4,732 0,549 -3,830 

196 407 39,998 20,6718 7,02 39,9890 20,6560 6,59 39,9920 20,6581 1,81 1,671 0,426 1,346 5,211 0,373 -4,785 

197 409 39,6758 20,7717 3,73 39,6745 20,7728 4,97 39,6815 20,7791 -0,97 0,175 -1,237 0,889 4,705 0,940 -5,942 

198 418 39,7977 20,6783 21,31 39,8035 20,6853 21,44 39,8176 20,6909 18,95 0,876 -0,129 2,464 2,363 1,645 -2,492 

199 419 39,6612 20,5777 6,66 39,6610 20,5757 6,86 39,6601 20,5732 5,96 0,175 -0,204 0,404 0,701 0,233 -0,905 

200 421 39,7975 20,695 22,34 39,7970 20,6926 22,03 39,8050 20,7004 21,88 0,210 0,314 0,951 0,463 1,105 -0,149 

201 422 39,7943 20,6907 21,73 39,7971 20,6933 21,57 39,8041 20,6955 20,22 0,382 0,161 1,162 1,513 0,798 -1,352 

202 430 39,6877 20,7255 3,32 39,6875 20,7248 4,80 39,6925 20,7337 2,35 0,067 -1,481 0,877 0,974 0,940 -2,455 

203 431 40,0158 20,6067 8,19 40,0072 20,6027 8,29 40,0238 20,6006 4,54 1,012 -0,104 1,027 3,647 1,846 -3,751 

204 432 39,9667 20,6505 7,75 39,9680 20,6511 6,40 39,9666 20,6460 2,64 0,154 1,350 0,384 5,111 0,461 -3,761 

205 434 39,6622 20,7813 3,33 39,6667 20,7833 1,66 39,6775 20,7876 -1,95 0,531 1,667 1,781 5,281 1,249 -3,614 

206 441 39,669 20,7717 3,31 39,6682 20,7710 3,93 39,6776 20,7820 -0,97 0,106 -0,616 1,295 4,285 1,400 -4,901 

207 445 39,9528 20,676 7,49 39,9502 20,6760 6,38 39,9554 20,6795 -1,95 0,288 1,114 0,420 9,441 0,654 -8,327 

208 446 39,7373 20,6658 19,10 39,7352 20,6681 20,13 39,7383 20,6747 15,58 0,301 -1,032 0,768 3,522 0,660 -4,554 

209 447 39,7332 20,6653 18,49 39,7349 20,6684 19,68 39,7376 20,6818 13,92 0,329 -1,191 1,488 4,572 1,178 -5,763 

210 449 39,981 20,6285 6,01 39,9920 20,6469 7,69 39,9754 20,6175 -1,41 1,986 -1,684 1,131 7,424 3,114 -9,108 

211 451 39,7953 20,6738 20,40 39,7924 20,6678 20,79 39,7986 20,6801 16,41 0,606 -0,385 0,652 3,992 1,258 -4,377 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

Διαγράμματα συσχέτισης Σεισμικών Παραμέτρων για κάθε Συστάδα  
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Εικόνα 1: ΣΥΣΤΑΔΑ 1 - Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ:  

(i) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της μετατόπισης (s),  

(ii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της πτώσης τάσης (Δσ),  

(iii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της ακτίνας του ρήγματος (r). 
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Εικόνα 2: ΣΥΣΤΑΔΑ 2 - Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ:  

(i) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της μετατόπισης (s),  

(ii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της πτώσης τάσης (Δσ),  

(iii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της ακτίνας του ρήγματος (r). 
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Εικόνα 3: ΣΥΣΤΑΔΑ 3 - Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ:  

(i) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της μετατόπισης (s),  

(ii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της πτώσης τάσης (Δσ),  

(iii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της ακτίνας του ρήγματος (r). 
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Εικόνα 4: ΣΥΣΤΑΔΑ 4 - Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ:  

(i) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της μετατόπισης (s),  

(ii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της πτώσης τάσης (Δσ),  

(iii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της ακτίνας του ρήγματος (r). 
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Εικόνα 5: ΣΥΣΤΑΔΑ 5 - Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ:  

(i) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της μετατόπισης (s),  

(ii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της πτώσης τάσης (Δσ),  

(iii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της ακτίνας του ρήγματος (r). 
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Εικόνα 6: ΣΥΣΤΑΔΑ 6 - Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ:  

(i) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της μετατόπισης (s),  

(ii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της πτώσης τάσης (Δσ),  

(iii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της ακτίνας του ρήγματος (r). 
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Εικόνα 7: ΣΥΣΤΑΔΑ 7 - Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ:  

(i) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της μετατόπισης (s),  

(ii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της πτώσης τάσης (Δσ),  

(iii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της ακτίνας του ρήγματος (r). 
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Εικόνα 8: ΣΥΣΤΑΔΑ 8 - Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ:  

(i) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της μετατόπισης (s),  

(ii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της πτώσης τάσης (Δσ),  

(iii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της ακτίνας του ρήγματος (r). 
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Εικόνα 9: ΣΥΣΤΑΔΑ 9 - Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ:  

(i) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της μετατόπισης (s),  

(ii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της πτώσης τάσης (Δσ),  

(iii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της ακτίνας του ρήγματος (r). 
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Εικόνα 10: ΣΥΣΤΑΔΑ 10 - Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ:  

(i) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της μετατόπισης (s),  

(ii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της πτώσης τάσης (Δσ),  

(iii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της ακτίνας του ρήγματος (r). 
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Εικόνα 11: ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΤΑΔΕΣ - Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ:  

(i) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της μετατόπισης (s),  

(ii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της πτώσης τάσης (Δσ),  

(iii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της ακτίνας του ρήγματος (r). 
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Εικόνα 12: ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ 2 & 3 - Γραμμική παλινδρόμηση μεταξύ:  

(i) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της μετατόπισης (s),  

(ii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της πτώσης τάσης (Δσ),  

(iii) του λογάριθμου της Σεισμικής Ροπής (M0) και του λογάριθμου της ακτίνας του ρήγματος (r). 
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Πίνακας 1: Οι εμπειρικές σχέσεις μεταξύ των σεισμικών παραμέτρων και ο συντελεστής συσχέτισής τους, που προέκυψαν από την εφαρμογή γραμμικής παλινδρόμησης 

για κάθε συστάδα ξεχωριστά, για το σύνολο των δεδομένων και για όλα τα δεδομένα εξαιρώντας τις συστάδες 2 και 3. 

 

  Γραμμική Παλινδρόμηση 
(M0-r) 

Γραμμική Παλινδρόμηση  
(M0-Δσ) 

Γραμμική Παλινδρόμηση 
(M0-s) 

Συστάδα 
No Σχέση R^2 Σχέση R^2 Σχέση R^2 

1 logMo = 3,5345logr + 4,3043 0,37 logΜο = 1,2222logΔσ + 11,515 0,63 logMo = 1,1308logs + 12,159 0,89 
2 logMo = 2,1146logr + 7,0904 0,42 logMo = 0,5536logΔσ + 12,06 0,13 logMo = 1,0374logs + 12,552 0,62 
3 logMo = 1,1909logr + 8,9802 0,19 logMo = 0,4364logΔσ + 11,844 0,17 logMo = 0,7532logs + 12,253 0,51 
4 logMo = 3,742logr + 4,0934 0,41 logMo = 0,8126logΔσ + 12,099 0,56 logMo = 1,0875logs + 12,411 0,90 
5 logMo = 1,9103logr + 7,9403 0,15 logMo = 0,7601logΔσ + 11,669 0,48 logMo = 0,9915logs + 12,135 0,84 
6 logMo = 2,5605logr + 6,7595 0,20 logMo = 1,1853logΔσ + 11,925 0,80 logMo = 1,041logs + 12,402 0,88 
7 logMo = 1,3609logr + 9,1349 0,11 logMo = 0,6433logΔσ + 11,979 0,36 logMo = 0,9164logs + 12,324 0,77 
8 logMo = 2,4245logr + 6,7853 0,24 logMo = 1,0117logΔσ + 11,581 0,68 logMo = 1,0456logs + 12,152 0,84 
9 logMo = 4,8267logr + 1,7503 0,64 logMo = 1,4519logΔσ + 11,667 0,75 logMo = 1,2706logs + 12,314 0,93 

10 logMo = -1,5787logr + 14,987 0,03 logMo = 0,944logΔσ + 11,552 0,91 logMo = 0,9326logs + 12,043 0,96 

Όλες οι 
συστάδες logMo = 1,8556logr + 7,8999 0,20 logMo = 0,7687logΔσ + 11,869 0,46 logMo = 0,979logs + 12,293 0,77 

Όλες οι 
συστάδες 
χωρίς τις  

2 & 3 
logMo = 3,3821logr + 4,7937 0,43 logMo = 1,1193logΔσ + 11,704 0,60 logMo = 1,1614logs + 12,26 0,87 
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Πίνακας 2: Το εύρος των τιμών των σεισμικών παραμέτρων για κάθε μία συστάδα ξεχωριστά και για το σύνολο των σεισμών 

 

Cluster 
 No 

Εvents 
Mo (Nm) r (m) Δσ (bars) s (mm) Ωο (cm) fc (Hz) 

min max min max min max min max min max min max 

1 34 6,0E+10 8,2E+12 8,5E+01 1,6E+02 3,4E-01 9,2E+00 7,58E-02 3,25E+00 7,5E-05 5,7E-03 7,95 15,3 

2 30 2,2E+11 4,8E+12 1,3E+02 3,1E+02 1,7E-01 1,1E+00 7,51E-02 6,00E-01 1,4E-04 1,9E-03 4,2 9,75 

3 30 1,1E+11 1,7E+12 9,5E+01 3,7E+02 8,6E-02 1,6E+00 3,92E-02 5,12E-01 9,0E-05 8,0E-04 3,5 13,7 

4 14 6,0E+10 6,3E+13 7,8E+01 3,9E+02 8,2E-02 2,6E+01    3,92E-02 1,85E+01 2,7E-04 1,5E-02 5,2 11,4 

5 18 2,1E+11 7,1E+12 9,1E+01 1,9E+02 6,3E-01 1,7E+01 1,16E-01 5,03E+00 1,8E-04 6,7E-03 6,8 14,4 

6 19 4,0E+11 2,4E+13 9,8E+01 2,6E+02 5,1E-01 2,5E+01 1,04E-01 5,27E+00 2,3E-04 1,1E-02 5,1 13,3 

7 15 1,7E+11 5,9E+12 1,0E+02 2,3E+02 2,9E-01 6,1E+00 7,87E-02 2,25E+00 1,3E-04 3,4E-03 5,8 12,6 

8 13 9,8E+10 8,5E+12 8,0E+01 1,7E+02 3,9E-01 9,7E+00 1,21E-01 4,20E+00 1,4E-04 6,7E-03 7,7 16,2 

9 15 1,7E+11 1,6E+13 1,0E+02 2,2E+02 6,5E-01 6,7E+00 1,61E-01 3,50E+00 1,8E-04 8,4E-03 5,9 12,5 

10 12 1,2E+11 2,6E+12 9,4E+01 1,4E+02 2,8E-01 1,1E+01 1,20E-01 3,17E+00 1,3E-04 3,2E-03 9,1 13,9 

ALL 200 6,0E+10 6,3E+13 7,8E+01 3,9E+02 8,2E-02 2,6E+01   3,9E-02 1,8E+01 7,5E-05 1,5E-02 3,5 16,2 
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