
Ελάχιστα αντιληπτοί σεισμοί. 
Καταγράφονται μόνο από 
όργανα.
900.000 ετησίως

Συχνά αντιληπτοί σεισμοί. 
Συνήθως δεν προκαλούν 
σημαντικές βλάβες.
30.000 ετησίως

Προκαλούν ελαφριές 
βλάβες σε κτήρια.
500 ετησίως

Μπορούν να 
προκαλέσουν 
σημαντικές βλάβες σε 
κτήρια.
100 ετησίως

Πολύ ισχυροί 
σεισμοί. Προκαλούν 
μεγάλες βλάβες σε 
κτήρια.
20 ετησίως Μεγάλοι σεισμοί. 

Μεγάλες 
καταστροφές σε 
πόλεις.
1 κάθε 5-10 έτη

Μέγεθος

Απόσταση (Km)   S-P (sec) Πλάτος (mm)
12 sec 100 km

Πλάτος 1mm

Σεισμογράφημα Wood - Anderson

Σεισμογράφος Wood - Anderson

Νομόγραμμα
Για τον προσδιορισμό του μεγέθους ενός σεισμού είναι απαραίτητο να εκτελεστούν διάφοροι υπολογισμοί. Ένας εύκολος 
τρόπος όταν δεν υπάρχουν υπολογιστές είναι η χρήση του νομογράμματος Richter.
Στο νομόγραμμα υπάρχουν 3 κατακόρυφοι άξονες. Στον αριστερό σημειώνεται η χρονική διαφορά άφιξης των P και S κυμάτων 
(σε sec) που αντιστοιχεί στην επικεντρική απόσταση (σε km). Στον δεξιό άξονα σημειώνεται το μέγιστο πλάτος αναγραφής του 
σεισμού από πρότυπο σεισμογράφο Wood – Anderson (σε mm). Αν ενώσουμε με ένα χάρακα την τιμή της επικεντρικής
απόστασης και την τιμή του πλάτους αναγραφής, βρίσκεται στον μεσαίο άξονα η τιμή του μεγέθους κατά Richter.

Η κλίμακα τοπικού 
μεγέθους κατά Richter

Charles Richter (1900-1985)Το 1935, ο Αμερικανός 
σεισμολόγος Charles Francis Richter ανέπτυξε μια 
μέθοδο για τον αντικειμενικό προσδιορισμό του 
μεγέθους ενός σεισμού, χρησιμοποιώντας τις 
καταγραφές τύπου Wood-Anderson που είχε στη 
διάθεσή του στην Καλιφόρνια. Ο Ρίχτερ 
χρησιμοποίησε διαφορετικούς σεισμούς και 
καθόρισε πως απομειώνονταν τα πλάτη με την 
αύξηση της απόστασης από το επίκεντρο.Με αυτές 
τις πληροφορίες, υπολόγισε τον διορθωτικό 
παράγοντα για την προσομοίωση του μέγιστου 
πλάτους της καταγραφής του σεισμού σε σταθερή 
απόσταση επίκεντρου. Με τον υπολογισμό αυτού του 
διορθωτικού παράγοντα, οι σεισμοί θα μπορούσαν 
να συγκριθούν ακόμη και αν είχαν εντοπιστεί σε 
διαφορετικές αποστάσεις. Δεδομένου ότι υπήρχαν 
σημαντικές διαφορές στο μέγιστο πλάτος των 
καταγραφών μικρών και μεγάλων σεισμών, 
χρησιμοποιήθηκε μια λογαριθμική - λογαριθμική 
κλίμακα, ώστε άν το πλάτος αυξηθεί κατά δέκα 
φορές, το μέγεθος θα αυξηθεί μόνο μια μονάδα στη 
δεκαδική κλίμακα.Ο όρος μέγεθος που επέλεξε ήταν 
για να το διαφοροποιήσει από την ένταση και, κατ’ 
αναλογία με, τη μέτρηση της φωτεινότητας ενός 
αστέρα στην αστρονομία. Ο Ρίχτερ ρύθμισε την 
κλίμακα αναθέτοντας μια τιμή 3,0 σε έναν σεισμό 
που βρίσκεται εκατό χιλιόμετρα μακριά, ο οποίος 
προκάλεσε εκτροπή ενός χιλιοστού στην καταγραφή 
ενός σεισμογράφου στρέψης Wood-Anderson. Ο 
Ρίχτερ ποτέ δεν υπολόγισε το μέγεθος σεισμών από 
απόσταση μεγαλύτερη των εξακοσίων χιλιομέτρων, 
αλλά σήμερα είναι δυνατόν να υπολογίσουμε το 
μέγεθος οποιουδήποτε σεισμού σε οποιαδήποτε 
απόσταση.

Μετάφραση από το πρωτότυπο Jaap Wolters (2002), KNMI 


