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Πρόλογος
Η ευρωπαϊκή έρευνα στο πεδίο της φυσικής επικινδυνότητας ξεκίνησε στα τέλη του 1980.
Συνέβαλε στην αύξηση της κατανόησης των διαδικασιών, των μηχανισμών και της γνώσης
μας σχετικά με την επικινδυνότητα, την τρωτότητα και τον κίνδυνο των φυσικών
καταστροφών που επηρεάζουν την Ευρώπη και τον κόσμο.
Οι ανθρώπινες κοινότητες αντιμετωπίζουν τη φυσική επικινδυνότητα σε παγκόσμιο
επίπεδο, μάλιστα για κάποιους αποτελεί καθημερινή απειλή για την ασφάλεια και την ζωή
τους. Είναι σημαντικό να προσεγγίσουμε ολιστικά τη φυσική επικινδυνότητα
αναπτύσσοντας όχι μόνο συστήματα αντίδρασης, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την
ετοιμότητα αντιμετώπισης του κινδύνου καταστροφής και την άμβλυνση των επιπτώσεων
ως ένα ολοκληρωμένο κομμάτι βιώσιμης ανάπτυξης. Η παγκόσμια προσπάθεια με στόχο
την μείωση των φυσικών καταστροφών σίγουρα συνεισφέρει σε αυτό.
Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση του πληθυσμού είναι ουσιαστικό κομμάτι για την
άμβλυνση των επιπτώσεων των φυσικών κινδύνων. Η έναρξη της προσπάθειας από το
σχολείο αποτελεί σίγουρα έναν τρόπο αύξησης των πιθανοτήτων επιτυχίας.
Αυτός ήταν ο σκοπός του ευρωπαϊκού προγράμματος NArAS όταν άρχισε την συνεργασία
του με το πρόγραμμα Eduseis, το οποίο είναι ένα εργαλείο για την εκπαίδευση και την
ευαισθητοποίηση στον σεισμικό κίνδυνο. Συνδέει έναν αριθμό ευρωπαϊκών σχολείων,
επιστημονικών μουσείων και ερευνητικών ινστιτούτων σε ένα πρωτότυπο σεισμικό δίκτυο,
αναπτυγμένο με την χρήση υψηλής τεχνολογίας και χαμηλού κόστους υλικών.
Στόχος της έκδοσης είναι η διάδοση της επιστημονικής πληροφορίας για τους σεισμούς σε
ένα πρακτικό και φιλικό περιβάλλον με την χρήση ενός πρωτότυπου σεισμικού δικτύου. Οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες συγκεντρώθηκαν σε ένα απλό εγχειρίδιο με στόχο τη
διάχυση της εκπαιδευτικής και διαμορφωτικής εμπειρίας σε μεγάλη κλίμακα.
Ελπίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα βρουν το κείμενο χρήσιμο και η
προσπάθεια εφαρμογής της επιστημονικής γνώσης στην εκπαιδευτική διαδικασία θα
ενεργοποιήσει την ευαισθητοποίηση απέναντι στο σεισμικό κίνδυνο και θα συνεισφέρει
στη βελτίωση της προστασίας της ζωής.
Elisabeth Lipiatou and Denis Peter
Climate Change and Enviromental RisKs Unit
Directorate General for Research
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Πρόγραμμα EduSeis και NaRAs
Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ένα στοιχείο κλειδί για τη
μείωση του φυσικού κινδύνου.
Στην Ευρώπη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη φυσική επικινδυνότητα και για τους
φυσικούς κινδύνους. Καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν ανά τον κόσμο, η ευαισθητοποίηση
του πληθυσμού πρέπει να αυξάνεται όχι μόνο απέναντι στους φυσικούς κινδύνους στην
Ευρώπη αλλά επίσης, στους φυσικούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουμε σε άλλες
περιοχές του πλανήτη.
Όπως δραματικά φάνηκε την 26η Δεκεμβρίου 2004 όπου ένα μεγάλο σεισμικό γεγονός
προκάλεσε ένα τεράστιο τσουνάμι, η προστασία του πληθυσμού εξαρτάται από την
αντίδραση του καθενός από εμάς κατά συνέπεια από την παιδεία μας. Ο καθένας μας
πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή και χωρίς βοήθεια, να αντιδράσει επαρκώς
μπροστά σε κάθε εξαιρετικό γεγονός.
Σεισμοί συμβαίνουν στην Ευρώπη, ειδικά στην περιοχή γύρω από το μεσογειακό αλπικό
τόξο, από την Πορτογαλία προς την Ελλάδα. Η συνήθη εμφάνισή τους μπορεί να μας
ευαισθητοποιήσει, αν έχει προηγηθεί επαρκής παρατήρηση.
Η μείωση των εξαιρετικών φυσικών κινδύνων συνδέεται με την πρόληψη, αναγκαίο βήμα
για την κοινωνία μας ανεξάρτητα από τις βελτιώσεις στα συστήματα έγκαιρης
προειδοποίησης. Όταν σημάνει ο συναγερμός για τον πληθυσμό, πριν την άφιξη των ειδικά
εκπαιδευμένων ομάδων διάσωσης, είμαστε μόνοι μας για κάποια πολύτιμα λεπτά
προκειμένου να σώσουμε την ζωή μας και την ζωή των γύρω μας.
Η καλύτερη εκτίμηση της φυσικής επικινδυνότητας, η καλύτερη παρατήρηση του φυσικού
μας περιβάλλοντος καθώς και η καλύτερη διαχείριση των περιοχών δεν είναι αρκετές. Η
πληροφόρηση και η εκπαίδευση είναι δύο ουσιαστικοί παράγοντες σε κάθε πολιτική που
συνδέεται με την μείωση των φυσικών κινδύνων.
Η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός παγκόσμιου σεισμολογικού δικτύου με εκπαιδευτικό
σκοπό αποτελεί ένα μακροχρόνιο στόχο ο οποίος υποστηρίχθηκε από διάφορα ιδρύματα
συχνά τοπικής εμβέλειας, μια που συνδέονταν με πολιτικές για την εκπαίδευση των νέων
ανθρώπων. Εξαίρεση αποτελεί το πρόγραμμα NaRAs της ευρωπαϊκής ένωσης. Στο πλαίσιο
του προγράμματος επετράπη η μεταφορά τοπικών ενεργειών σε ευρύτερες πρωτοβουλίες
και συγκεκριμένες δράσεις όπως αυτό το κείμενο για την εκπαίδευση των μαθητών.
Στην πράξη, η εγκατάσταση σεισμομέτρων στα σχολεία σε διαφορετικές περιοχές της
Ευρώπης έδωσε την αναγκαία ώθηση στους μαθητές ακολουθώντας μια επιστημονική
προσέγγιση, να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες γύρω
από την γνώση της επικινδυνότητας, τη διαχείριση της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο
και των επιστημονικών βάσεων δεδομένων καθώς και την καλύτερη κατανόηση σχετικών
ζητημάτων και διαχείριση περιοχών.
Ως εκ τούτου, σε αυτό το μεγάλης διάρκειας πρόγραμμα με κίνητρο τη δημιουργία ενός
σεισμικού δικτύου σε διαφορές σχολικές κοινότητες στην Ευρώπη, η διδασκαλία των
επιστημών της Γης ενσωματώνει την δύσκολη προβληματική της τρωτότητας στις αστικές
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κοινωνίες μας οι οποίες γίνονται όλο και περισσότερο εξαρτώμενες σε κάθε παράγοντα
προερχόμενο είτε από το φυσικό ή το βιομηχανικό περιβάλλον.
Εκπαιδευτικοί διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών διαμοιράστηκαν τις καλύτερες πρακτικές
και διάφορες εμπειρίες ανέδειξαν τον πλούτο αυτής της διαμοίρασης στο πλαίσιο του
προγράμματος.
Μια συλλογή διαφορετικών δραστηριοτήτων ολοκληρώθηκε σε αυτό το βιβλίο που
περιέχει προτεινόμενες ασκήσεις, με τη βοήθεια του προγράμματος NaRAs. Η SSA NaRAs
αποτέλεσε τον κοινό τόπο των εκπαιδευτικών για την ανταλλαγή των εκπαιδευτικών
εμπειριών και την παροχή συνδυασμένων ασκήσεων.
Το αποτέλεσμα είναι ένα ήδη διαδεδομένο βιβλίο οδηγιών το οποίο δείχνει πώς είναι
δυνατόν, με τη βοήθεια σεισμικών δεδομένων που συλλέγονται στα σχολεία, να
αντιμετωπιστούν αρκετά εξελιγμένα επιστημονικά θέματα με απλό και ρεαλιστικό τρόπο
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και της κατάρτισης.
Το θέμα «αισθητήρες» είναι ένα ουσιαστικό βήμα. Οι μετρήσεις μπορούν να
πραγματοποιηθούν (για παράδειγμα της κίνησης του εδάφους σε παγκόσμια ώρα) με τους
αισθητήρες του σεισμικού σταθμού ή με αισθητήρες που σχεδιάστηκαν από τους μαθητές.
Διάφορες πτυχές του βασικού επιστημονικού υποβάθρου μελετώνται, όπως η συχνότητα,
το εύρος ζώνης, η πιστότητα, η επαναληψιμότητα, η αντοχή. Οι μετρήσεις τους σχετίζονται
με τον γραμμικό ταλαντωτή που συνήθως περιέχεται στον αισθητήρα.
Το θέμα «δεδομένα» αποτελεί το επόμενο απαραίτητο βήμα. Η ανάλυση των
καταγεγραμμένων σημάτων οδηγεί σε διάφορες έρευνες: π.χ. δραστηριότητες σχετικά με
τα κύματα, που είναι μια έννοια-κλειδί στην κοινωνία μας. Η λειτουργία του ραδιοφώνου,
της τηλεόρασης, του διαδικτύου βασίζεται στα κύματα. Ο χρόνος διάδοσης, η ταχύτητα του
κύματος, ο προσδιορισμός του επικέντρου με την μέθοδο του τριγωνισμού είναι τυπικές
έννοιες τις οποίες ένας μαθητής μπορεί εύκολα να διαχειριστεί, χωρίς να υπεισέρχεται σε
εξελιγμένα μαθηματικά εργαλεία.
Το θέμα «τεκτονική» είναι επίσης, πολύ πλούσιο σε διάφορες δραστηριότητες. Πολλά
εκπαιδευτικά πακέτα έχουν προταθεί και υλοποιηθεί από τους μαθητές. Αυτές οι πρακτικές
ασκήσεις εισάγουν αφηρημένες έννοιες όπως του σεισμικού κύκλου, των τάσεων που
εφαρμόζονται στα κτίρια, των φαινομένων τριβής και της απελευθέρωσης της ενέργειας,
μεταξύ άλλων.
Το θέμα "Γη" είναι προφανώς κεντρικό σημείο για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών
με τη δυνατότητα γεωγραφικής χαρτογράφησης μέσα από την παρουσίαση των δεδομένων
που συλλέγονται στα σχολεία, τη συζήτηση της σεισμικής επικινδυνότητας, είτε σε
παγκόσμια είτε σε τοπική κλίμακα, την παρουσίαση της ζώνης Benioff ή της ασυνέχειας
Moho. Τέλος, οι δραστηριότητες αυτές απεικονίζουν το πώς γνωρίσαμε την εσωτερική
δομή της Γης.
Το θέμα "κίνδυνος" ή "επικινδυνότητα" έρχεται με φυσικό τρόπο μετά από αυτές τις
διαφορετικές εικασίες ή τις αναλύσεις. Από σεισμικές καταγραφές, οι μαθητές θα
απεικονίσουν με πρακτικές κατασκευές την έννοια της έντασης, του συντονισμού των
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κτιρίων, τον αντισεισμικό κανονισμό των κατασκευών και τις έμμεσες επιπτώσεις ενός
τσουνάμι στις παράκτιες ζώνες. Η σημασία του θέματος θα ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Όλα αυτά τα παραδείγματα απλών δραστηριοτήτων, οι οποίες εκπονούνται από τους
μαθητές, έχουν συγκεντρωθεί σε αυτόν τον οδηγό, χάρη στο πρόγραμμα SSA NaRAs. Αυτή η
συλλογική εργασία που έχει ξεκινήσει πριν από δέκα χρόνια καταδεικνύει τις συζευγμένες
προσπάθειες των ερευνητών και των εκπαιδευτικών για μια καλύτερη εκπαίδευση και την
ευαισθητοποίηση απέναντι στο κίνδυνο, ειδικά στους νέους.
Jean-Luc Bérenguer
Jean Virieux
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Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες οι οικονομικές και κοινωνικές απώλειες που προκλήθηκαν
από μεγάλους σεισμούς έχουν αυξήσει τις μελέτες για το σεισμικό κίνδυνο με
σκοπό την ανάπτυξη νέων στρατηγικών προκειμένου να μειωθούν τα καταστροφικά
αποτελέσματα τέτοιων γεγονότων. Παρά το ότι η πρόβλεψη σεισμικών γεγονότων
δεν είναι ακόμη εφικτή, γνωρίζουμε αρκετά για την φύση των σεισμών και τις
τεκτονικές κινήσεις που ευθύνονται για αυτούς.
Οι σεισμοί πρωτίστως συμβαίνουν σε ενεργές περιοχές όπου οι τεκτονικές πλάκες
συγκλίνουν, αποκλίνουν ή κινούνται η μια σε σχέση με την άλλη. Ευτυχώς, μεγάλοι
σεισμοί δεν συμβαίνουν συχνά και κάποιοι από αυτούς δεν προκαλούν θανάτους
λόγω της απομακρυσμένης θέσης τους ή του μεγάλου εστιακού βάθους. Όμως η
αύξηση του πληθυσμού και η επέκταση της συγκέντρωσης αστικού πληθυσμού σε
περιοχές μεγάλης τρωτότητας έχει ως αποτέλεσμα την ανάληψη ενεργειών
προκειμένου να αποφύγουμε ή να μειώσουμε τον κίνδυνο. Παρόλο που οι
στατιστικές συχνά είναι ανακριβείς, οι ζημιές και οι κοινωνικές συνέπειες μεγάλων
σεισμών σε αναπτυσσόμενες περιοχές, μπορεί να είναι τεράστιες. Εκτιμήσεις
κάνουν λόγο ότι ο σεισμός του 1988 στο Spitak της Αρμενίας σκότωσε 25.000
ανθρώπους και ότι ο σεισμός του 2003 στο Bam του Ιράν προκάλεσε 30.000
θανάτους. Περισσότερες από 280.000 απώλειες προκλήθηκαν από τον μεγάλο
σεισμό που συνέβη κοντά στην ακτή βορειοδυτικά της Σουμάτρας στις 26
Δεκεμβρίου του 2004. Κατά μέσο όρο στη διάρκεια του περασμένου αιώνα οι
σεισμοί προκάλεσαν περίπου 11.500 θανάτους το χρόνο, προκαλώντας επίσης,
σημαντικές μεταβολές στην κοινωνία. Οι περισσότεροι θάνατοι που συνδέονται με
σεισμούς προέρχονται από δευτερεύοντα γεγονότα όπως κατάρρευση κτιρίων,
κατολισθήσεις κ.λπ. Η προσπάθεια μείωσης του σεισμικού κινδύνου, μέσω της
μελέτης των σεισμών και των σχετιζόμενων φαινομένων, είναι το κυριότερο
εργαλείο για την αξιολόγηση της σεισμικής επικινδυνότητας. Ταυτόχρονα η
καλύτερη γνώση και η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και η
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού πρέπει να αυξηθεί μέσω μιας πολιτικής
πρόληψης που θα συνδέεται με τη μείωση της σεισμικής επικινδυνότητας. Σε αυτό
το πλαίσιο η πληροφόρηση και η εκπαίδευση είναι θεμελιώδεις παράγοντες σε ένα
πρόγραμμα εξάπλωσης της κουλτούρας για τον κίνδυνο.
Το πρόγραμμα EduSeis είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την εκπαίδευση και την
αύξηση της ευαισθητοποίησης στο σεισμικό κίνδυνο το οποίο εμπλέκει λύκεια,
επιστημονικά μουσεία και ερευνητικά ινστιτούτα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες,
με την ενοποίηση ενός πρωτότυπου σεισμικού δικτύου, υλοποιημένου με τη χρήση
υψηλής τεχνολογίας και χαμηλού κόστους υλικών. Η καινοτομία του προγράμματος
EduSeis δεν είναι μόνο η εφαρμογή τεχνολογικών εργαλείων αλλά επίσης, η
διάχυση επιστημονικής πληροφορίας και δεδομένων σε ένα φιλικό προς τον χρήστη
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περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες
που συνδέονται με τη σεισμολογία και την ανάλυση της δομής της Γης. Αυτές οι
δραστηριότητες συγκεντρώθηκαν σε έναν απλό οδηγό με σκοπό τη διάχυση της
εκπαιδευτικής μας εμπειρίας σε μεγάλη κλίμακα.
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Το πρόγραμμα EduSeis
Το εκπαιδευτικό σεισμολογικό πρόγραμμα (EduSeis) είναι ένα ερευνητικό και πειραματικό
πρόγραμμα που εμπλέκει ερευνητικά κέντρα, επιστημονικά μουσεία και σχολεία στην
ανάπτυξη και συντήρηση ενός πρωτότυπου σεισμογραφικού δικτύου, υλοποιούμενου με
την χρήση υψηλής τεχνολογίας και χαμηλού κόστους υλικών. Χρησιμοποιείται ως μόνιμη
υποδομή, με σκοπό την προώθηση των επιστημών της γης (ειδικά της σεισμολογίας και της
γεωφυσικής) και την αύξηση της ευαισθητοποίησης απέναντι στο σεισμικό κίνδυνο, για
τους μαθητές του Λυκείου καθώς και τους πολίτες. Ένα δίκτυο ψηφιακών σεισμογράφων
εγκαταστάθηκε σε έναν αριθμό λυκείων διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Ιταλία,
Πορτογαλία και Γερμανία), διαθέτοντας δεδομένα και εργαλεία τα οποία
χρησιμοποιούνταν σε ερευνητικά εργαστήρια.
Με την επεξεργασία τοπικών και απομακρυσμένων σεισμικών δεδομένων, οι μαθητές
απέκτησαν ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της περιοχής, στην καταγραφή ισχυρών
σεισμικών γεγονότων, τα οποία τους βοηθούν να καταλάβουν την δυναμική εξέλιξη της γης
και να έχουν μια άμεση αντίληψη του σεισμικού κινδύνου στην περιοχή που ζουν.
Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία επεξεργασίας σήματος, οι μαθητές μπορούν να
μετρήσουν τον χρόνο και το διάστημα που μεταβάλλεται στη διάρκεια του φυσικού
φαινομένου καθώς και να παρατηρήσουν και να συγκρίνουν το ίδιο γεγονός του φυσικού
φαινομένου σε διαφορετικά μέρη της Γης. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές είναι ενεργοί
συμμετέχοντες και όχι παθητικοί καταναλωτές στην μελέτη των σεισμολογικών
φαινομένων.
Η ανάλυση των σεισμογραμμάτων είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί εμπλέκει πεδία όπως
φυσική, μαθηματικά, γεωγραφία, γεωλογία, τεχνολογία και κοινωνικές επιστήμες.
Η δράση κλειδί του προγράμματος EduSeis είναι να φέρει τους πολίτες κοντά στην
επιστήμη και την τεχνολογία μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιστημονικής
επικοινωνίας, βασισμένη σε επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία στην προσέγγιση, στην
χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών συσκευών, την διαθεσιμότητα κατάλληλων
εγκαταστάσεων για τον πειραματισμό και την πιθανότητα να μοιραστούν την εκπαιδευτική
εμπειρία μέσω της συμμετοχής επιστημονικών κέντρων σε εθνικό ή διεθνές δίκτυο.
Το πρόγραμμα έχει πολλούς εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Οι
σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται μέσω του πειραματισμού με νέες μεθοδολογίες,
χρησιμοποιώντας προηγμένο επιστημονικό εξοπλισμό και πραγματικές εργαστηριακές
εμπειρίες υποστηριζόμενες από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
Εκπαιδευτικοί στόχοι
Σημαντικό έργο του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους μαθητές και τους καθηγητές
στην ανάλυση και ερμηνεία σεισμολογικών δεδομένων χρησιμοποιώντας τη δικτυακή βάση
δεδομένων. Για αυτό το σκοπό ενότητες και διδακτικές δραστηριότητες στην σεισμολογία
και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως φυσική, μαθηματικά, επιστήμες της γης και
πληροφορική σχεδιάστηκαν και δοκιμάστηκαν μέσω υπολογιστικών εργαλείων και web
εργαλείων. Οι καθηγητές και οι μαθητές που ενεπλάκησαν στον πειραματισμό μπόρεσαν
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να δοκιμάσουν την πρακτικότητα, το περιεχόμενο και τη διδακτική αξία των
δραστηριοτήτων.
Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία σε μαθητές και ερευνητές από
διαφορετικές χώρες να ανταλλάξουν προγράμματα και ιδέες μέσω της χρήσης σύγχρονων
υπολογιστικών συστημάτων καθώς και τη δυνατότητα διαμοίρασης αρχείων, πρόσβασης,
διαβούλευσης και δημοσίευσης της πληροφορίας που παρουσιάζεται στο διαδίκτυο.
Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι
Ένα δίκτυο από ψηφιακούς σεισμογράφους εγκαταστάθηκε σε λύκεια στην Ιταλία, Γαλλία,
Γερμανία και Πορτογαλία.
Η συντήρηση και η ενημέρωση των σεισμικών σταθμών απαίτησε την ανάπτυξη
εξειδικευμένου λογισμικού και εξοπλισμού ικανού να τρέχει σε ετερογενείς συνθήκες και
να επιτρέπει την ανάκτηση των μεταφερόμενων δεδομένων και τον έλεγχο του σταθμού
(σταθμοί καταγραφής, εξ αποστάσεως έλεγχος, αυτόματη ανάκτηση και αρχειοθέτηση των
σεισμικών δεδομένων, οδηγίες της βάσης του EduSeis, ανάλυση και επεξεργασία των
σεισμικών σημάτων, …). Την ίδια στιγμή ο πειραματισμός των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων επέτρεψε στους καθηγητές και μαθητές την ανάπτυξη των αναγκαίων
δεξιοτήτων ώστε να χειρίζονται τους σεισμικούς σταθμούς που εγκαταστάθηκαν στα
σχολεία. Το μεγάλο εύρος των σεισμικών δεδομένων που καταγράφηκαν συγκεντρώθηκαν
σε ένα αρχείο, εύκολα προσβάσιμο μέσω διαδικτύου από τους μαθητές, τους καθηγητές
και το κοινό και χρησιμοποιήθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Η ανταλλαγή επιστημονικής πληροφορίας και δεδομένων μεταξύ των σχολείων, των
μουσείων και των ερευνητικών κέντρων στο ευρωπαϊκό δίκτυο υλοποιήθηκε από σύγχρονα
και αυτόματα συστήματα αρχείων, διαβούλευσης και δημοσίευσης της πληροφορίας.
Κοινωνικοί στόχοι
Παρόλο που στην ευρώπη και ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, υπάρχει ο κίνδυνος
ισχυρών σεισμών, οι πολιτικές πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της σεισμικής
πρόληψης παραμένουν ακόμη ανεπαρκής συγκριτικά με ανάλογες πρωτοβουλίες που
λαμβάνονται σε άλλες σεισμογενείς περιοχές της Γης (π.χ Ιαπωνία, Δυτικές ΗΠΑ). Κάτω από
αυτό το πρίσμα το πρόγραμμα έχει αξιοσημείωτο αντίκτυπο στην πρόβλεψη του σεισμικού
κινδύνου. Αυτό το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται εμπλέκοντας τα λύκεια στη διαχείριση του
σεισμικού δικτύου και στη δημιουργία πυκνού δικτύου σεισμικών παρατηρητηρίων που
μπορούν να αυξήσουν τα διαθέσιμα δεδομένα για έρευνα στο πεδίο των επιστημών της
Γης. Αυτά τα σεισμικά παρατηρητήρια είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και χρήσιμα στους
πολίτες και στην επιστημονική κοινότητα. Αθροιστικά το πρόγραμμα παρουσιάζει ένα
αποτελεσματικό εργαλείο για την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον
σεισμικό κίνδυνο, τον πειραματισμό της αποτελεσματικότητας της επιστημονικής
επικοινωνίας και την αύξηση της άμεσης εμπλοκής των σχολείων και του γενικού
πληθυσμού.
Αυτό το βιβλίο προήλθε από την συλλογική δουλειά εκπαιδευτικών, ερευνητών και ειδικών
στη διδακτική με στόχο την προώθηση της επιστημονικής κουλτούρας και την εκπαίδευση
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στον σεισμικό κίνδυνο. Το βιβλίο παρουσιάζει τις παιδαγωγικές δραστηριότητες που
δοκιμάστηκαν στις τάξεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ώστε να διαχυθεί η
εκπαιδευτική εμπειρία σε ευρεία κλίμακα.
Το δίκτυο EduSeis
Το δίκτυο EduSeis περιλαμβάνει ένα σταθμό εργασίας με μια A/D 24bit κάρτα, ευρείας
ζώνης αισθητήρες και ρολόι GPS. Ο αισθητήρας είναι προτιμότερο να τοποθετηθεί στο
έδαφος ή στο υπέδαφος (υπόγειο), ενώ ο σταθμός φιλοξενείται στο εργαστήριο
πληροφορικής. Όλα τα τμήματα του σεισμικού σταθμού είναι ειδικά σχεδιασμένα για
εκπαιδευτικούς σκοπούς και μπορούν να τα χειριστούν ανεξάρτητα οι μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί.
Ο αισθητήρας επιτρέπει την καταγραφή τοπικών και απομακρυσμένων σεισμικών
φαινομένων. Η παρατήρηση των τοπικών σεισμικών καταγραφών διεγείρει το ενδιαφέρον
για την περιοχή και τη διάχυση της τοπικής σεισμικότητας καθώς και την κατανόηση των
σεισμικών μηχανισμών. Οι απομακρυσμένες παρατηρήσεις εισάγουν τους μαθητές στην
δομή της Γης μέσω της μελέτης της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων στο εσωτερικό του
πλανήτη. Από το 2001, οι σταθμοί του προγράμματος φιλοξενούν το λογισμικό JavaI RAE
αναπτυγμένο από το AGECODAGIS Sarl για την απόκτηση σεισμολογικών δεδομένων με την
χρήση δικτύων intranet ή internet. Το λογισμικό βασίζεται σε ένα σύστημα επικοινωνίας
ανάμεσα στους σταθμούς και τον κεντρικό υπολογιστή. Μετά την ανάλυση και
επεξεργασία, επιλέγονται τα δεδομένα καλύτερης ποιότητας και διατίθενται στην
ιστοσελίδα. Η βάση δεδομένων οργανώνεται κατά γεγονός και κατά ημερομηνία. Οι
σεισμικές εγγραφές είναι διαθέσιμες για να μεταφορτωθούν (σε αρχείο SAC) με
διαδραστικό τρόπο χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα SeisGram του A. Lomax, Geoazur, Nice.
Ως εκ τούτου, το εκπαιδευτικό προσωπικό, ανέπτυξε εκπαιδευτικές δραστηριότητες
συνδεδεμένες με τη σεισμολογία και την ανάλυση της δομής της Γης. Ανάλυση σήματος,
εντοπισμός επικέντρου και εργαλεία χαρτών ανεπτυγμένα από τον Anthony Lomax
κατέστησαν πολλές από τις βασικές διαδικασίες ευκολότερες για τους μαθητές. Στην τάξη,
πολλά πράγματα γίνονται είτε σε απευθείας σύνδεση είτε εκτός.
Η συνεργασία μεταξύ των καθηγητών διαφορετικών πεδίων είναι σημαντική για την
έμφαση σε διαφορετικά πεδία της σεισμολογίας και σεισμογραφίας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι
μαθητές, καθηγητές και ερευνητές, αλληλεπιδρούν ώστε να αναπτυχθούν περισσότερες
εφαρμογές σε ένα ευρύ αριθμό πεδίων (μαθηματικά, φυσική, ιστορία, γεωγραφία,
γεωλογία, κ.λπ)
Τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορείτε να τις βρείτε στο δίκτυο και στο εγχειρίδιο.
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1. Επίκεντρο
Θέμα: Ανάλυση δεδομένων
Στόχοι: Προσδιορισμός του επίκεντρου ενός τοπικού σεισμού με τη χρήση γραφικής
μεθόδου
Λέξεις κλειδιά: Σεισμόγραμμα, P κύμα, S κύμα, επίκεντρο
Επιστημονικά πεδία: Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά
Συγγραφείς: Sylvie Buray, Centre International de Valbonne, France – sylvie.by@infonie.fr

Ποια πληροφορία εξάγουμε από τα σεισμογράμματα;
Οι μαθητές αναλύουν τα σεισμικά σήματα που έχουν καταγραφεί στο δίκτυο EduSeis για
ένα τοπικό γεγονός, προκειμένου να προσδιορίσουν την περιοχή γένεσης του σεισμού.
1ο βήμα
Επιλέξτε ένα σεισμικό τοπικό γεγονός από τη βάση δεδομένων. Είναι απαραίτητο να
επιλέξετε ένα γεγονός το οποίο έχει καταγραφεί σε τουλάχιστον 3 σταθμούς. Θα ήταν
χρήσιμο να συζητήσετε με τους μαθητές για τον αριθμό των εγγραφών που χρειαζόμαστε
για να προσδιορίσουμε το επίκεντρο.
2ο βήμα
Προσδιορισμός των αποστάσεων ανάμεσα στους σταθμούς και στο επίκεντρο.
Επιλέγουμε το P κύμα για κάθε σταθμό: διατυπώνουμε την πρώτη μας υπόθεση
λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία του γεγονότος. Έπειτα, επιλέγουμε τον χρόνο των S
κυμάτων και υπολογίζουμε τις χρονικές διαφορές ανάμεσα στα P και S κύματα για όλους
τους σταθμούς. Χρησιμοποιώντας το hodochrone προσδιορίζουμε τις αποστάσεις.
3ο βήμα
Τοποθεσία του γεγονότος.
Στην ιστοσελίδα του EduSeis, διατίθονται γραφικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό του
επικέντρου, διαδικτυακά. Σε αυτή την άσκηση χρησιμοποιείται η μέθοδος των κύκλων. Για
κάθε σταθμό σχεδιάζεται ένας κύκλος. Το κέντρο του κύκλου είναι η θέση του σταθμού και
η ακτίνα του είναι η υπολογισμένη απόσταση από το επίκεντρο του σεισμού. Η τομή των
κύκλων αντιστοιχεί στο επίκεντρο. Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να επαληθεύσουμε το
αποτέλεσμα με την πληροφορία που παίρνουμε από τα σεισμολογικά κέντρα.
Επιπλέον: να σχεδιαστεί αριθμός τοπικών γεγονότων σε έναν γεωλογικό χάρτη ώστε να
προβληθούν τα ενεργά ρήγματα, ή να προσδιοριστεί το επίκεντρο χρησιμοποιώντας άλλες
μεθόδους.
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Χρησιμοποιώντας το λογισμικό ανάλυσης
των σεισμικών κυμάτων, το οποίο είναι
διαθέσιμο στο διαδίκτυο, επιλέγονται οι
χρόνοι των P και S κυμάτων για κάθε
σταθμό.
Εικόνα 1.

Χρησιμοποιώντας το γράφημα της εικόνας 2, υπολογίζουμε την επικεντρική απόσταση από
την χρονική καθυστέρηση P-S.

Εικόνα 2

Στην ιστοσελίδα, σχεδιάζονται οι
κύκλοι και προσδιορίζεται το
επίκεντρο.

Εικόνα 3
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2. Χρόνος σεισμικού γεγονότος
Θέμα: Ανάλυση δεδομένων
Στόχοι: Προσδιορισμός του επικέντρου ενός τοπικού σεισμού με τη χρήση γραφικής
μεθόδου
Λέξεις κλειδιά: σεισμόγραμμα, P κύμα, S κύμα, επίκεντρο
Επιστημονικό πεδίο: Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά
Συγγραφέας: Sylvie Buray, Centre International de Valbonne, France – sylvie.by@infonie.fr

Χρησιμοποιώντας τα σεισμικά σήματα ενός τοπικού σεισμικού γεγονότος τα οποία
καταγράφηκαν σε αρκετούς σταθμούς, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η ταχύτητα
των σεισμικών κυμάτων στο φλοιό της Γης είναι σταθερή. Ο χρόνος γένεσης του σεισμού θα
προσδιοριστεί, και θα υπολογιστούν οι ταχύτητες των P και S κυμάτων. Για αυτή την
άσκηση, χρειάζεται να γνωρίζουμε την τοποθεσία εκδήλωσης του σεισμού ώστε να
υπολογίσουμε τις αποστάσεις ανάμεσα στο επίκεντρο και τους σταθμούς.
1ο βήμα
Επιλέξτε έναν περιφερειακό σεισμό από την δικτυακή βάση. Για αυτή την άσκηση είναι
απαραίτητες τέσσερις εγγραφές. Οι σταθμοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε διάφορες
αποστάσεις από το επίκεντρο.
2ο βήμα
Χρησιμοποιώντας το λογισμικό ανάλυσης, οι μαθητές επιλέγουν τους χρόνους άφιξης των P
και S κυμάτων για κάθε σήμα.
3ο βήμα
Σχεδιάζεται η γραφική παράσταση με τις αποστάσεις μεταξύ επικέντρου και σταθμού στον
άξονα Χ και τον χρόνο άφιξης του σήματος σε κάθε σταθμό στον άξονα Υ. Η γραφική
παράσταση ονομάζεται hodochrone.
4ο βήμα
Οι μαθητές καλούνται να αναλύσουν το αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξαν. Εξάγουν
πληροφορίες από την καμπύλη hodochrone: χρόνος γεγονότος, ταχύτητα P κύματος,
ταχύτητα S κύματος. Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να αντιπαραβάλουν αυτές τις τιμές με
τα δεδομένα που δίνονται από τα σεισμολογικά κέντρα.
Επιπλέον: το πείραμα μπορεί να υλοποιηθεί και για άλλα γεγονότα και να γίνει σύγκριση
των ταχυτήτων διάδοσης των σεισμικών κυμάτων στην ίδια ή σε διαφορετικές περιοχές.
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Επιλεγμένο γεγονός: 01/07/2001
στη Barcelonnette (Νότιες Άλπεις,
Γαλλία)
Γεωγραφικό πλάτος: 44.560
Γεωγραφικό μήκος: 6.980
Τέσσερες καταγραφές: SETF, SDTF,
MNTFκαι CIV
Αυτοί οι σταθμοί ανήκουν στο
δίκτυο Aster06 (AlpesMaritimes,
France)
Εικόνα 1

Χρησιμοποιώντας ένα λογιστικό φύλλο οι ώρες
άφιξης των P και S κυμάτων εμφανίζονται ως
σημεία στην ίδια γραφική παράσταση για όλους
τους σταθμούς.
Εικόνα 2

Συμπεράσματα
Τα σημεία του P κύματος βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία, το ίδιο και τα σημεία του S
κύματος: οι σεισμικές ταχύτητες στον φλοιό
της Γης είναι σταθερές. Οι ευθείες των P και
S κυμάτων τέμνουν τον άξονα y την χρονική
στιγμή 19h37min19s.
Η ταχύτητα του P κύματος αντιστοιχεί στην
αντίστροφη κλίση της ευθείας των P: Vp=5.7
km/s. Ομοίως Vs=3.4 km/s.
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα στα οποία
καταλήξαμε με τις τιμές από τα
σεισμολογικά κέντρα, βλέπουμε ότι είναι
ικανοποιητικά. T0 = 19h37min20s.
Εικόνα 3
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3. Χαρτογράφηση της σεισμικότητας
Θέμα: Γη
Στόχοι: Κατανομή της σεισμικής δραστηριότητας στη Γη
Λέξεις κλειδιά: Σεισμικός κίνδυνος, όρια τεκτονικών πλακών
Επιστημονικά πεδία: Φυσικές επιστήμες
Συγγραφέας: Jean-Luc Berenguer, Centre International de Valbonne, France – jlbereng@acnice.fr

Ισχυροί σεισμοί συμβαίνουν συχνά σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές, ενώ φαίνεται ότι δεν
επηρεάζουν κάποιες άλλες. Προσδιορίζουμε τις περιοχές του κόσμου που επηρεάζονται
από πολλούς ισχυρούς σεισμούς, χρησιμοποιώντας τους καταλόγους των σεισμικών
γεγονότων που μας παρέχουν τα σεισμικά παρατηρητήρια.
1ο βήμα
Οι μαθητές μεταφορτώνουν τον κατάλογο σεισμικών γεγονότων ενός έτους, από
σεισμολογικά παρατηρητήρια. Κάθε σεισμός ορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους:
ημερομηνία, χρόνος γένεσης, γεωγραφικό μήκος και πλάτος, βάθος και τοπικό μέγεθος. Για
να εξηγήσουμε πως διαβάζουμε αυτά τα δεδομένα, είναι χρήσιμο να ξεχωρίσουμε κάποια
σημαντικά σεισμικά γεγονότα της χρονιάς.
2ο βήμα
Μετά τις πρώτες επεξηγήσεις, κατασκευάζεται ένας χάρτης στον οποίο τοποθετείται το
κάθε γεγονός. Για αυτό το βήμα, θα χρησιμοποιήσουμε το γραφικό εργαλείο ενός
λογιστικού φύλλου, όπου οι στήλες του γεωγραφικού πλάτους και μήκους θα
χρησιμοποιηθούν για τη σχεδίαση των σημείων. Τα επίκεντρα τοποθετούνται σε
συγκεκριμένες περιοχές, εκεί όπου οριοθετούνται οι σεισμικές περιοχές στην επιφάνεια της
Γης.
Επιπλέον: θα ήταν ενδιαφέρον να επαναλάβουμε την άσκηση σε μια περιφέρεια ή να
επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα μελετώντας τις θέσεις των τεκτονικών πλακών με τη
χρήση GPS.
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Μεταφορτώστε τον κατάλογο των γεγονότων ενός έτους από την ιστοσελίδα
http://aster.unice.fr
Χρησιμοποιώντας το λογιστικό φύλλο, σχεδιάστε ένα «σύννεφο σημείων» με τις τιμές των
γεωγραφικών μηκών στον άξονα Χ και τις τιμές των γεωγραφικών πλατών στον άξονα Υ.

Με υπέρθεση του γραφήματος σε ένα παγκόσμιο χάρτη, δείχνουμε τις περιοχές όπου
εμφανίζονται πολλοί ισχυροί σεισμοί και παρουσιάζουμε τα όρια των τεκτονικών πλακών.
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4. Πιεζοηλεκτρικοί αισθητήρες
Θέμα: Χρήση οργάνων
Στόχοι: Μελέτη της διάδοσης των κυμάτων σε διαφορετικά υλικά
Λέξεις κλειδια: αισθητήρες, ταχύτητα κυμάτων, πυκνότητα
Επιστημονικά πεδία: Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογικές Επιστήμες
Συγγραφέας: Hubert Ferry, Lycée Jean Moulin à Draguignan, France – Profdebio83@aol.com
Με την χρήση πειραματικών μετρήσεων, θα δείξουμε ότι η ταχύτητα των σεισμικών
κυμάτων εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης.
1ο βήμα
Περιγραφή του πειράματος
Χρησιμοποιούμε δύο σανίδες διαφορετικού υλικού: από χάλυβα και τσιμέντο. Σε αυτές τις
σανίδες τοποθετούμε πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες, για να καταγράψουμε το σεισμικό
σήμα το οποίο γενάτε από το χτύπημα που προκαλούμε με ένα σφυρί.
2ο βήμα
Η καθυστέρηση μεταξύ των χρόνων άφιξης των κυμάτων στους πιεζοηλεκτρικούς
αισθητήρες μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την ταχύτητα του κύματος στο κάθε υλικό.
3ο βήμα
Είναι χρήσιμο να αντιπαραβάλουμε τα αποτελέσματα με ήδη γνωστές τιμές των ταχυτήτων
σεισμικών κυμάτων στα υλικά που χρησιμοποιούμε.
Επιπλέον: θα είχε ενδιαφέρον να επαναλάβουμε το πείραμα χρησιμοποιώντας και άλλα
υλικά.
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Οι σανίδες που χρησιμοποιούμε
πρέπει να έχουν τέτοιο μήκος
ώστε να μετράμε την χρονική
καθυστέρηση με ακρίβεια. Το
χτύπημα πρέπει να είναι δυνατό
ώστε
να
παρατηρήσουμε
ξεκάθαρα τα κύματα. Οι δύο
αισθητήρες συνδέονται στην
κάρτα ήχου του υπολογιστή.

Εικόνα 1

Ένα λογισμικό ανάλυσης ήχου χρησιμοποιείται
για να καταγράψουμε το παραγόμενο σήμα. Το
σεισμικό σήμα καταγράφεται από τους δύο
αισθητήρες.

Εικόνα 2
Τσιμέντο: μη επεξεργασμένο σήμα
Τσιμέντο: μεγεθυμένο μη επεξεργασμένο σήμα
Η κλίμακα του λογισμικού μας επιτρέπει να μετρήσουμε την χρονική καθυστέρηση
ανάμεσα στους δύο αισθητήρες με ακρίβεια.
Για παράδειγμα, μια χρονική καθυστέρηση
των 3.75ms μετριέται για μια απόσταση 7m
ανάμεσα στους αισθητήρες (για το τσιμέντο).
Έπειτα, μπορούμε να υπολογίσουμε την
ταχύτητα
του
κύματος
στο
υλικό
V(τσιμέντου) = 1.8km/s

Επαναλαμβάνουμε
το
πείραμα
χρησιμοποιώντας σανίδα χάλυβα. Μια
χρονική καθυστέρηση 1.56ms μετριέται για
απόσταση 7m μεταξύ των αισθητήρων.
Στη συνέχεια, υπολογίζουμε την ταχύτητα
του κύματος στο υλικό: V(χάλυβα) = 4.3km/s

Εικόνα 3. Ατσάλι: μεγεθυμένο μη επεξεργασμένο σήμα
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5. Ρήξη
Θέμα: Γη
Στόχοι: καταγραφή των κυμάτων που γεννιούνται με τη θραύση διαφορετικών υλικών
Λέξεις κλειδιά: Υπόκεντρο, σεισμικά κύματα, σεισμόγραμμα
Επιστημονικά πεδία: Φυσικές επιστήμες
Συγγραφέας: Hubert Ferry, Lycée Jean Moulin à Draguignan, France - Profdebio83@aol.com

Εφαρμόζεται μηχανική τάση σε διαφορετικά υλικά πάνω από το σημείο θραύσης. Τα
κύματα που προκαλούνται κατά την θραύση καταγράφονται από έναν πιεζοηλεκτρικό
αισθητήρα προσκολλημένο στο υλικό.
1ο βήμα
Περιγραφή πειράματος: δύο επίπεδα κομμάτια πολυστερινίου τοποθετούνται σε δύο
ξύλινες σφήνες. Εφαρμόζεται μια σταδιακά αυξανόμενη κατακόρυφη τάση
χρησιμοποιώντας μια μέγγενη. Ένας πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας τοποθετείτε στο πάνω
κομμάτι και συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω της κάρτας ήχου. Χρησιμοποιείτε ένα
πρόγραμμα ανάλυσης ήχου για την καταγραφή και ανάλυση του σήματος.
2ο βήμα
Χρησιμοποιώντας την μέγγενη, εφαρμόζεται κατακόρυφη τάση σταδιακά στα στρώματα
του πολυστερινίου. Τα στρώματα παραμορφώνονται: η καταγραφή ξεκινάει. Αυξάνουμε
την τάση έως το σημείο θραύσης. Η καταγραφή σταματάει όταν τα στρώματα σπάνε.
3ο βήμα
Ένα σεισμόγραμμα εμφανίζεται στην οθόνη: τα κύματα που προκλήθηκαν με την θραύση
του υλικού καταγράφηκαν από τον αισθητήρα.
Επιπλέον: επαναλαμβάνουμε το πείραμα με άλλα υλικά, πλαστικό ή ξύλο.
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Εικόνα 1. Στρώσεις
πολυστερινίου
τοποθετούνται στις
ξύλινες σφήνες

Εικόνα 2. Ο
πιεζοηλεκτρικός
αισθητήρας συνδέεται
με την κάρτα ήχου του
υπολογιστή

Εικόνα 3. Οι στρώσεις
παραμορφώνονται
λόγω της κατακόρυφης
τάσης που ασκείται:
αρχίζει η καταγραφή

Εικόνα 4. Προκαλείται
θραύση: η καταγραφή
σταματάει
Εικόνα 5. Τα κύματα
που προκλήθηκαν από
τη θραύση του υλικού
καταγράφονται
χρησιμοποιώντας ένα
πρόγραμμα ανάλυσης
ήχου

Εικόνα 6: Οι στρώσεις
παραμορφώνονται
λόγω της κατακόρυφης
τάσης: αρχίζει η
καταγραφή
Εικόνα 7: Φτάνουμε
στο σημείο θραύσης: η
καταγραφή σταματά
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6. Σχέση μεταξύ πλάτους – μεγέθους, μεγέθους – έντασης
Θέμα: Σεισμικός κίνδυνος
Στόχοι: να βρεθεί η σχέση μεταξύ του πλάτους της εδαφικής κίνησης που καταγράφεται στο
σεισμόγραμμα και του μεγέθους του σεισμού καθώς επίσης των φυσικών μεγεθών που
σχετίζονται με αυτό
Λέξεις κλειδιά: πλάτος εδαφικής κίνησης, μακροσεισμική ένταση, μέγεθος
Επιστημονικά πεδία: Επιστήμες της Γης
Συγγραφείς: Luciana Cantore, AMRA Scarl, Napoli, Italy – RISSC, Dipartimento di Scienze
Fisiche, Università di Napoli FedericoII, Italy – cantore@na.infn.it
Angela Petrillo, Università di Napoli Federico II, Italy – angela.petrillo@na.infn.it

Το μέγεθος ενός σεισμού συνδέεται με την ποσότητα της ενέργειας, η οποία μεταφέρεται
με το σεισμικό κύμα. Το μακροσκοπικό μέγεθος της έντασης κατατάσει τα αποτελέσματα
ενός σεισμού στις κατασκευές και στους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί
η διαφορά μεταξύ του μεγέθους και της έντασης ενός σεισμού στη βάση των μετρήσεων
ενός σεισμογράμματος.
1ο βήμα
Το μέγιστο πλάτος της εδαφικής κίνησης που σχετίζεται με έναν σεισμό μεταβάλλεται με το
μέγεθος του σεισμού, την συχνότητα και τη διάρκεια. Μια ποιοτική σχέση ανάμεσα στο
πλάτος και στο μέγεθος του σεισμού προκύπτει μετρώντας το μέγιστο πλάτος της εδαφικής
κίνησης. Αυτό μετριέται στα σεισμογράμματα σεισμών διαφορετικού μεγέθους, που
καταγράφονται στον ίδιο σταθμό.
2ο βήμα
Η κλίμακα Mercalli, μετράει την ένταση ενός σεισμού με βάση τα μακροσεισμικά
αποτελέσματα. Οι μαθητές καθορίζουν την μέγιστη μακροσεισμική ένταση για ένα σεισμικό
γεγονός, γνωστού μεγέθους, εφαρμόζοντας την εμπειρική σχέση μεταξύ μεγέθους –
έντασης.
Επιπλέον: περιγράφουμε τα αποτελέσματα που σχετίζονται με την μακροσεισμική τιμή της
έντασης και πως αυτά αλλάζουν καθώς απομακρυνόμαστε από την περιοχή του
επικέντρου.
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Προσδιορίζουμε το μέγιστο πλάτος.
Για παράδειγμα παίρνουμε τρία γεγονότα της ακολουθίας Molise, καταγεγραμμένα από τον
σεισμικό σταθμό NAPI του προγράμματος EduSeis.
Molise
ημερομηνία: 01/11/2002
χρόνος: 15:08:00.0 GMT
γ. πλάτος: 41.69ο
γ. μήκος: 14.69ο
βάθος: 10km
ΜΙ = 5.3

Molise
ημερομηνία: 01/11/2002
χρόνος: 17:21:00.0 GMT
γ. πλάτος: 41.71ο
γ. μήκος: 14.81ο
βάθος: 10 km
ΜΙ = 4.3

Molise
ημερομηνία: 05/11/2002
χρόνος: 23:10:00.0 GMT
γ. πλάτος: 41.67ο
γ. μήκος: 14.63ο
βάθος: 10 km
ΜΙ = 3.6

Καθώς η απόσταση ανάμεσα στο σταθμό και το επίκεντρο για τα τρία γεγονότα,
μεταβάλλεται λίγο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι τρεις σεισμοί έχουν την ίδια
επικεντρική απόσταση.
Επιλέγουμε ένα συστατικό του σεισμογράμματος και μετράμε το μέγιστο πλάτος της
εδαφικής κίνησης που καταγράφεται, καταλήγουμε έτσι σε μια ποιοτική σχέση ανάμεσα
στο πλάτος και το μέγεθος.

Προσδιορισμός της μακροσεισμική έντασης
Για τους επιφανειακούς σεισμούς των κεντρικών Απέννινων, η εμπειρική σχέση που
συνδέει το μέγεθος με την ένταση είναι: Μ = 0,40 I + 1,69
M = 5.3
Ι = ΙΧ Γενικός πανικός:
Σημαντικές ζημιές σε
αντισεισμικές κατασκευές

M = 4.3
I = VII Πανικός:
Ελάχιστες ζημιές στα κτίρια

M = 3.6
I = VΑντιληπτός από όλους:
Ελάχιστες δομικές ζημιές
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7. Ανάλυση σήματος
Θέμα: Ανάλυση δεδομένων
Στόχοι: το πλάτος, η συχνότητα, ο χρόνος άφιξης και η συχνότητα ενός σεισμού μπορούν να
προσδιοριστούν σε ένα σεισμόγραμμα από τα διαφορετικού τύπου κύματα που
διαδίδονται από το υπόκεντρο
Λέξεις κλειδιά: μέγιστο πλάτος, διάρκεια, συχνότητα, TP κύμα, TS κύμα
Επιστημονικά πεδία: Επιστήμες της Γης, Φυσικές Επιστήμες
Συγγραφείς: Luciana Cantore, AMRA Scarl, Napoli, Italy – RISSC, Dipartimento di Scienze
Fisiche, Università di Napoli Federico II, Italy – cantore@na.infn.it
Angela Petrillo, Università di Napoli Federico II, Italy – angela.petrillo@na.infn.it
Ανάλυση δεδομένων
Μπορούμε να υπολογίσουμε διαφορετικούς τύπους παραμέτρων από τους ποικίλους
τύπους κυμάτων που παρατηρούνται σε ένα σεισμόγραμμα, π.χ: το πλάτος της εδαφικής
κίνησης, τη διάρκεια της εγγραφής, τη συχνότητα και τις αρχικές φάσεις. Αυτές οι
παράμετροι επιτρέπουν τον χαρακτηρισμό της τυπολογίας ενός σεισμού. Το σχήμα, η
διάρκεια, το μέγιστο πλάτος της εδαφικής κίνησης και το συχνοτικό περιεχόμενο του
σεισμογράμματος, μεταβάλλεται με την υποκεντρική απόσταση και το μέγεθος κάθε
σεισμού.
1ο βήμα
Σε ένα σεισμόγραμμα ενός τοπικού σεισμού, προσδιορίζουμε την χρονική διαφορά μεταξύ
της πρώτης αφιχθείσας P φάσης και της δεύτερης S, το μέγιστο πλάτος της εδαφικής
κίνησης, τη διάρκεια της εγγραφής και το συχνοτικό περιεχόμενο. Τα δεδομένα που
λαμβάνονται καταγράφονται σε έναν πίνακα.
2ο βήμα
Σχόλια στα μετρήσιμα δεδομένα.
Επιπλέον: Καθορίζουμε τις αρχικές φάσεις, το πλάτος, τη διάρκεια και το συχνοτικό
περιεχόμενο σε ένα σεισμόγραμμα ενός τοπικού ή απομακρυσμένου γεγονότος.
Ανακαλούμαι την κατάταξη ενός γεγονότος με βάση την επικεντρική απόσταση, και
προσπαθούμε να καταλάβουμε τις αλλαγές στα μετρήσιμα μεγέθη για διαφορετικά
γεγονότα.
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Καθορισμός χαρακτηριστικών παραμέτρων από ένα σεισμόγραμμα: αρχικές φάσεις,
πλάτος, διάρκεια, συχνοτικό περιεχόμενο. Δουλέψτε σε ένα σεισμόγραμμα τοπικού
σεισμού.
Σεισμός: 2001/03/05, Penisola Sorrentina: 01:09:00.0 GMT, μέγεθος 2.9 Md.
Λαμβάνουμε υπόψη την καταγραφή στον σταθμό NAPI, ο οποίος απέχει 32Km από το
επίκεντρο.

Απομονώνουμε την P και S φάση και το
μέγιστο πλάτος

Μετράμε τη χρονική διάρκεια της εγγραφής

Για κάθε διάστημα 7 δευτερολέπτων, ο
αριθμός των κύκλων είναι 13 και η
συχνότητα είναι ίση με 1.86 Hz.
Τοποθετούμε τα δεδομένα στον παρακάτω πίνακα
Σεισμός
Penisola
Sorrentina

Ts-Tp
5.93 s

Συχνότητα
1.86 Ηz

Πλάτος
62613.6

Διάρκεια
88.05 s

Οι μαθητές υπολογίζουν την P και S φάση, τη διάρκεια, το μέγιστο πλάτος της εδαφικής
κίνησης και το συχνοτικό περιεχόμενο για τον σεισμό στο Αιγαίο και την Αλάσκα
προκειμένου να προσδιορίσουν τη διαφορά στις παραμέτρους σε σχέση με την επικεντρική
απόσταση και το μέγεθος. Σχολιάζουμε τα συμπεράσματα.
Σεισμός της 2001/07/26, Αιγαίο: 00:21:36.9 GMT, μέγεθος 6.0 mb (επικεντρική απόσταση
879 km = 8o)
Σεισμός της 2002/11/03, Αλάσκα: 22:12:41.0 GMT, μέγεθος 7.9 Mw (επικεντρική απόσταση
7692km = 69o)
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8. Πυρήνας
Θέμα: Γη
Στόχοι: μοντελοποίηση της ζώνης σκιάς της Γης. Εφαρμογή της θεωρίας του Snell και
Descartes
Λέξεις κλειδιά: Ζώνη σκιάς, διάθλαση, σεισμικό κύμα
Επιστημονικά πεδία: Φυσική, Εφαρμοσμένες Επιστήμες
Συγγραφείς: Santos Maria Octávia, Escola Secundária Júlio Dantas, Lagos, Portugal –
m.octavia@netvisao
Matias Luís Manuel, Departamento de Física, Faculdade de Ciências de Lisboa, Portugal –
lmatias@fc.ul.pt
Τα P και S κύματα ταξιδεύουν στο εσωτερικό της Γης με ταχύτητες που εξαρτώνται από την
πυκνότητα και την ελαστικότητα των πετρωμάτων. Όπως το φως ανακλάται και διαθλάται
στα όρια των υλικών μέσων όπου ο συντελεστής n αλλάζει, έτσι και τα σεισμικά κύματα
κάμπτονται όταν διασχίζουν κάποιο όριο όπου οι ιδιότητες των πετρωμάτων αλλάζουν.
Σημαντικό τμήμα της γνώσης μας για το εσωτερικό της Γης προέκυψε από την μελέτη της
ανάκλασης και διάθλασης των σεισμικών κυμάτων. Για παράδειγμα η ζώνη σκιάς της Γης,
όπου τα απευθείας P κύματα δεν ανιχνεύονται μετά από έναν σεισμό, ενώ παρατηρούνται
στην αντίθετη πλευρά του σεισμικού επικέντρου. Αυτό συμβαίνει γιατί τα P κύματα
διαθλώνται στο όριο του μανδύα με τον πυρήνα. Αναλύοντας αυτή την πληροφορία οι
επιστήμονες μπορούν να προβλέψουν τις διαστάσεις του πυρήνα και την φυσική του
κατάσταση. Η προτεινόμενη δραστηριότητα επιτρέπει την μοντελοποίηση της P ζώνης σκιάς
και να εξηγήσουμε γιατί έχει σχήμα “donut”.
1oβήμα
Ευαισθητοποιήστε τους μαθητές για την ύπαρξη ζώνης σκιάς για τα απευθείας P κύματα
χρησιμοποιώντας επιστημονικές εκδόσεις ή εικονογραφημένα δεδομένα.
2ο βήμα
Περιγραφή του πειράματος και υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν: γυάλα ενυδρείου (ακτίνα = 8 cm) και
λαμπτήρας (ακτίνα = 4 cm).
Ο λαμπτήρας δεν θα χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρικό στοιχείο,
αλλά ως δοχείο, σχεδόν σφαιρικό, με λεπτά τοιχώματα. Όλα
τα ηλεκτρικά στοιχεία από το εσωτερικό του λαμπτήρα θα
πρέπει να αφαιρεθούν.
Ακρυλική υποστήριξη. Ζαχαρόνερο (30%, n = 1,4). Λάμπα αλογόνου (20W, 12V). Πλαστικό
δοχείο από φωτογραφικό φιλμ.
Τροφοδοτικό: DC 1 τροφοδοσία 12V – D.
3ο βήμα
Η γυάλα ενυδρείου παριστάνει την Γη, ο λαμπτήρας έχει τον ρόλο του πυρήνα. Η σεισμική
πηγή μοντελοποιείται με την λάμπα αλογόνου. Δυο πειράματα υλοποιούνται:
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-

Το ενυδρείο εσωτερικά περιέχει αέρα, ο λαμπτήρας γεμίζει με το διάλυμα ζάχαρης:
εμφανίζεται ζώνη σκιάς στην επιφάνεια του ενυδρείου.
Γεμίζουμε το ενυδρείο με νερό και τον λαμπτήρα με διάλυμα ζάχαρης: δεν
παρατηρείται ζώνη σκιάς.

4ο βήμα
Συζητήστε για την ταχύτητα των P κυμάτων στον μανδύα και τον πυρήνα καθώς και τα
συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε.
Στο μοντέλο, οι ακτίνες φωτός από την λάμπα αλογόνου παίζουν τον ρόλο των σεισμικών
κυμάτων. Το εσωτερικό του ενυδρείου παίζει τον ρόλο του μανδύα, το εσωτερικό του
λαμπτήρα έχει τον ρόλο του πυρήνα. Γεμίζοντας το ενυδρείο και τον λαμπτήρα με
διαφορετικά διαλύματα, προσομοιώνουμε (ή όχι) την συμπεριφορά της ζώνης σκιάς. Είναι
δυνατόν να γνωρίζουμε την εκτροπή της ακτίνας στο όριο μεταξύ δύο διαφορετικών μέσων
εφαρμόζοντας τον νόμο του Snell.

Λαμβάνουμε υπόψη τις αναλογίες του πυρήνα/ μανδύα: R ενυδρείου/R λάμπας = 8/4 = 2
R γης/R πυρήνα = 6371/3480 = 1.8
Πείραμα 1ο
Υπόθεση: τα P κύματα διατρέχουν ταχύτερα τον
πυρήνα απ’ ότι τον μανδύα.
Για την επαλήθευση, γεμίζουμε το γυάλινο ενυδρείο με
νερό και τον λαμπτήρα με αέρα.
n αέρα/n νερού = 1/1.33

V αέρα/V νερού = 1.33

Η ταχύτητα διάδοσης είναι μεγαλύτερη στο ενυδρείο
απ’ ότι στον λαμπτήρα. Αυτό συμβαδίζει με την
υπόθεση που κάναμε. Ζώνη σκιάς εμφανίζεται στην
επιφάνεια του ενυδρείου.
Αποδείξαμε ότι η ταχύτητα διάδοσης του P κύματος
είναι μεγαλύτερη στον μανδύα. Συνήθως
καταλήγουμε στις ακόλουθες τιμές:
Vp (μανδύας) = 11km/s
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Vp (πυρήνας) = 9 km/s
Vp (μανδύας) / Vp (πυρήνας) = 1.22

26

9. Ακτίνες
Θέμα: Γη
Στόχοι: μοντελοποίηση της πορείας των σεισμικών ακτίνων στο εσωτερικό της Γης
Λέξεις κλειδιά: σεισμική ακτίνα, διάθλαση, σεισμικό κύμα, ζώνη σκιάς
Επιστημονικά πεδία: Φυσική, Εφαρμοσμένες επιστήμες
Συγγραφείς: Santos Maria Octávia, Escola Secundária Júlio Dantas, Lagos, Portugal –
m.octavia@netvisao
Matias Luís Manuel, Departamento de Física, Faculdade de Ciências de Lisboa, Portugal lmatias@fc.ul.pt

Τα P και S κύματα ταξιδεύουν στο εσωτερικό της Γης με ταχύτητες που εξαρτώνται από την
πυκνότητα και τις ελαστικές ιδιότητες των πετρωμάτων. Όπως το φως ανακλάται και
διαθλάται στα όρια όπου ο δείκτης διάθλασης (ή η ταχύτητα του φωτός) αλλάζει, έτσι και
τα σεισμικά κύματα εκτρέπονται καθώς περνάνε το διαχωριστικό όριο όπου οι ιδιότητες
των πετρωμάτων αλλάζουν. Το προτεινόμενο πείραμα επιτρέπει να παρατηρήσουμε την
πορεία των ακτίνων δια μέσου διαφορετικών υλικών και να μοντελοποιήσουμε την πορεία
των σεισμικών κυμάτων στο εσωτερικό της Γης.
1ο βήμα
Προκαταρκτική συζήτηση για την ύπαρξη ζώνης σκιάς στην επιφάνεια της Γης για τα
απευθείας κύματα P, χρησιμοποιώντας επιστημονικά άρθρα και εικονογραφημένα
δεδομένα. Σημαντικό είναι να υλοποιηθεί το πείραμα που περιγράφεται στην
δραστηριότητα EduSeis – Πυρήνας.
2ο βήμα
Θα εργαστούμε σε δύο κατευθύνσεις. Ο πυρήνας της Γης αναπαρίσταται από ένα διαφανές
δίσκο από πλεξιγκλάς (n = 1.4, ακτίνας = 5cm, πάχους = 15mm). Γύρω από τον δίσκο
τοποθετούμε χαρτί με δύο διαφορετικές κλίμακες γωνιών (r = 5 cm και r = 10 cm), για να
μετρήσουμε τις γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης. Η επιφάνεια της Γης αναπαρίσταται
από τον κύκλο με την μεγαλύτερη ακτίνα. Η σεισμική πηγή αναπαρίσταται από μια πηγή
laser.
3ο βήμα
Η γωνία της ανακλώμενης ακτίνας μετριέται καθώς η γωνία πρόσπτωσης αλλάζει. Έπειτα, η
πορεία της ακτίνας του φωτός μπορεί να ανασκευαστεί.
4ο βήμα
Συμπεράσματα για τη ζώνη σκιάς των απευθείας P κυμάτων.
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Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε της αναλογίες:
Γη
R (Γης) / R (πυρήνας) = 6371 / 3480
Vp (Γης) / Vp (πυρήνας) = 11/9 = 1.22

Το μοντέλο μας
R (εξωτ. κύκλος) / R (πλεξιγκλάς) = 10/5 = 2
V (αέρας) / V (πλεξιγκλάς) = 1.4

Το τόξο της γωνίας πρόσπτωσης της δέσμης του laser στο ακρυλικό (πυρήνας) και το τόξο
της γωνίας ανάκλασης στο εξωτερικό χαρτί (επιφάνεια Γης) μπορεί να μετρηθεί.
Μεταβάλλοντας το τόξο της γωνίας πρόσπτωσης (0ο - 40ο) μπορούμε να
ανακατασκευάσουμε τις διαφορετικές διακριτές πορείες των ακτινών.
i – τόξο της γωνίας πρόσπτωσης
β – τόξο της γωνίας ανάκλασης
η τιμή του δείκτη διάθλασης (n) του ακρυλικού
δίνεται:
n = sin (i) / sin (r) όπου sin (r) = sin [(180-φ)/2]
(i και φ διαβάζονται απευθείας από την κυκλική κλίμακα του χαρτιού).
Σχεδιάζοντας τις πορείες των ακτίνων για διαφορετικές γωνίες ανάκλασης, εμφανίζεται το
παρακάτω σχήμα:
Μπορούμε να παρατηρήσουμε:
- Τον σχηματισμό της ζώνης σκιάς στον
εξωτερικό κύκλο (από 120ο έως 172ο)
- Την αναστροφή της ανακλώμενης ακτίνας για
γωνίες πρόσπτωσης μεταξύ 20ο – 45ο (βλ.
γραφική παράσταση)
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10. Ανίχνευση της δόνησης
Θέμα: Αισθητήρες
Στόχοι: μελέτη τεχνολογικών λύσεων για την ανίχνεσυη της σεισμικής δόνησης
Ερευνητικά πεδία: Τεχνολογία
Συγγραφέας: Frank Pascucci, Collège J.-B. Rusca, Saint-Dalmas-de-Tende, France
Οι μαθητές συζητούν για τον σχεδιασμό ενός μοντέλου που επιτρέπει την ανίχνευση των
σεισμικών δονήσεων. Διαφορετικές απλές συσκευές παρουσιάζονται και οι μαθητές
καλούνται να επινοήσουν νέες.
1ο βήμα
Μέσα από ιστορικά κείμενα και εικονογραφημένη τεκμηρίωση, θα είχε ενδιαφέρον να
παρουσιαστεί το πόσο έχει μελετηθεί στην ανθρώπινη ιστορία η ανίχνευση των σεισμών.
2ο βήμα
Προκαταρκτική συζήτηση: πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε μια συσκευή που θα
ανιχνεύει τον σεισμό; Οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους με διάφορα σχήματα.
3ο βήμα
Επιλέγουμε μια από τις παραπάνω εργασίες και ξεκινάμε την υλοποίησή της. Αν δεν
υπάρχει κάποια πρόταση, μπορεί να παρουσιαστούν υπάρχοντα μοντέλα στους μαθητές οι
οποίοι θα πρέπει εξηγήσουν πως λειτουργούν.
Εικόνα 1. Μια ιστορική συσκευή ανίχνευσης
σεισμών (Κίνα, 2ος αιώνας).
Οκτώ δράκοι κρατούν από μια χάλκινη μπίλια
στο στόμα τους. Ένας εσωτερικός μηχανισμός,
τίθεται σε λειτουργία με την κίνηση του
εδάφους, ανοίγει το στόμα του δράκου και η
μπίλια πέφτει. Η διεύθυνση των σεισμικών
κυμάτων μπορεί να προσδιοριστεί με αυτό το
σύστημα.

Δύο συστήματα ανίχνευσης σεισμών
προτείνονται από τους μαθητές:
Εικόνα 2. Σεισμική μπίλια
Οι τρεις βίδες ρυθμίζονται ώστε η βάση της
συσκευής να είναι απολύτως οριζόντια. Η
μεταλλική μπίλια τοποθετείται στο κέντρο
των κύκλων. Το διαφανές κάλυμα
προστατεύει το σύστημα από πιθανά ρεύματα αέρα. Όταν προκύπτει ένας σεισμός, η
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μπίλια μετακινείται από την αρχική της θέση και ισορροπεί σε κάποιον από τους
εξωτερικούς κύκλους.

Εικόνα 3. Σεισμικό εκκρεμές
Αυτό το κατακόρυφο εκκρεμές αποτελείται από μια μεταλλική μπίλια η οποία κρέμεται από
μια σταθερή βάση. Ένας μαγνήτης στερεώνεται στη βάση στήριξης στο όριο της έλξης. Όταν
προκύψει μια δόνηση το εκκρεμές ταλαντώνεται και η μπίλια έλκεται από τον μαγνήτη.
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11. Σεισμόμετρο
Θέμα: Αισθητήρας
Στόχοι: να κατανοήσουν πώς ένα οριζόντιο σεισμόμετρο λειτουργεί και να μετρήσουν την
εδαφική κίνηση χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα.
Λέξεις κλειδιά: σεισμόμετρο
Επιστημονικά πεδία: Φυσική, Τεχνολογία
Συγγραφέας: Frank Pascucci, Collège J.-B. Rusca, Saint-Dalmas-de-Tende, France
Οι μαθητές χειρίζονται ένα οριζόντιο σεισμόμετρο μακράς περιόδου για να κατανοήσουν
πώς καταγράφει τις εδαφικές κινήσεις. Υλοποιούν κάποια πειράματα με την χρήση του
αισθητήρα.
1ο βήμα
Μετά από μια πρώτη συζήτηση, δίνονται οδηγίες για την συναρμολόγηση του
σεισμομέτρου (παρέχονται στους μαθητές τα ξεχωριστά κομμάτια του μοντέλου).
2ο βήμα
Μετά από την εξοικείωση με τον χειρισμό του αισθητήρα, οι μαθητές προτείνουν τρόπους
καταγραφής των δονήσεων: ρολό καπνισμένου χαρτιού, ηλεκτρική συσκευή κ.λπ.
3ο βήμα
Δοκιμή του συστήματος με επαναλαμβανόμενα πειράματα: ο αισθητήρας αντιδρά σε
δονήσεις διαφορετικής έντασης και συχνότητας, καταγραφές μιας ή δύο ημερών, ….
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Εικόνα 1. Συναρμολόγηση οριζόντιου σεισμόμετρου.
Η αρχή λειτουργίας του
αισθητήρα είναι απλή: η
βάση
(σκούρο
μπλε),
τοποθετείται στο έδαφος
οριζόντια, χρησιμοποιώντας
τις βίδες προσαρμογής. Το
κομμάτι που ταλαντώνεται
τοποθετείτε κάθετα στην
βάση στηριζόμενο σε δύο
καρφιά. Σχηματίζεται μια
μικρή γωνία ανάμεσα στην ευθεία που ενώνει τα δύο σημεία περιστροφής και τον
κατακόρυφο άξονα, ώστε να επιτραπεί η ταλάντωση.
Όταν η ισορροπία διαταραχθεί από
μια δόνηση, το ταλαντευόμενο τμήμα
συμπεριφέρεται σαν εκκρεμές και
εκτελεί ταλάντωση γύρω από
κεκλιμένο άξονα. Είναι σημαντικό να
σημειώσετε ότι όσο μικρότερη είναι
η γωνία κλίσης, τόσο μεγαλύτερη
είναι η περίοδος της ταλάντωσης.
Για τον λόγο αυτό, ο αισθητήρας
ονομάζεται σεισμόμετρο μεγάλης
περιόδου.

Εικόνα 2. Εγγραφή σήματος

Το χάλκινο σύρμα στερεώνεται στο ταλαντευόμενο τμήμα και τίθεται σε κίνηση από μια
τεχνητή δόνηση. Το χάλκινο σύρμα συνδέεται με ρεομετρικό διάλυμα, που τροφοδοτείται
με ένα ρεύμα DC 12V. Αυτό το κύκλωμα προκαλεί διακυμάνσεις ηλεκτρικής έντασης, η
οποία καταγράφεται σε έναν παλμογράφο ή χρησιμοποιώντας ένα Α/Ν ψηφιοποιητή
(πολύμετρο).

32

12. Σεισμικός κύκλος
Θέμα: ερευνώντας τη Γη
Στόχοι: χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο κατασκευασμένο από τους μαθητές, μοντελοποιείται
η σχετική μετατόπιση δύο τεμαχών κάτω από τεκτονική τάση
Λέξεις κλειδιά: σεισμικός κύκλος, τεκτονικές τάσεις, μοντελοποίηση
Επιστημονικά πεδία: Φυσική, Επιστήμες Γης
Συγγραφέας: Chantal Otto, Centre International de Valbonne, France
Χρησιμοποιούμε έναν τάπητα, ο οποίος
κινείται με έναν ηλεκτρικό κινητήρα σταθερής
ταχύτητας, για να μοντελοποιήσουμε την
συμπεριφορά δύο τεκτονικών πλακών υπό
την επίδραση τάσης. Η μια πλάκα αντιστοιχεί
στον κινούμενο τάπητα, και η άλλη σε έναν
ξύλινο κύβο στο πάτωμα. Η πάνω πλάκα
οδηγεί σε ένα δυναμόμετρο μέσω ενός
ελατηρίου, έτσι ώστε η συσσωρευμένη
ενέργεια να μετριέται.
1ο βήμα
Συζήτηση σχετικά με το πώς συσσωρεύεται ενέργεια καθώς μια τεκτονική πλάκα υπόκεινται
σε τεκτονική τάση, και πώς δημιουργείται το ρήγμα (θραύση πετρωμάτων) όταν η ενέργεια
αυξάνεται.
2ο βήμα
Περιγραφή του πειράματος.
3ο βήμα
Οι μαθητές καλούνται να πραγματοποιήσουν αρκετές μετρήσεις, και να χρησιμοποιήσουν
ποικίλες παραμέτρους: ταχύτητα της συσκευής, τραχύτητα των υλικών, μάζα της πάνω
πλάκας.
4ο βήμα
Συζήτηση για τα συμπεράσματα.
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Σχηματική περιγραφή του μοντέλου που
χρησιμοποιείται στο πείραμα.
Χρησιμοποιείται
ένας
αισθητήρας
δύναμης, ο οποίος συνδέεται στον
υπολογιστή.
Το πείραμα μπορεί να υλοποιηθεί
επίσης, με ένα σταθερό δυναμόμετρο. Σε αυτή την περίπτωση διαβάζουμε τη τιμή της
δύναμης από την κλίμακα του δυναμόμετρου απευθείας.
Αποτελέσματα
Όταν ο κινητήρας ξεκινήσει, η πάνω πλάκα κινείται ενώ βρίσκεται διαρκώς σε επαφή με τον
τάπητα: το ελατήριο τεντώνεται.
Μετά από κάποια δευτερόλεπτα, η συσσωρευμένη ενέργεια του ελατηρίου είναι αρκετή
για τον διαχωρισμό των δύο πλακών και η πάνω πλάκα κινείται στην επιφάνεια του τάπητα
απότομα. Η ενέργεια που συσσωρεύτηκε στο ελατήριο ελευθερώνεται, απότομα ή
σταδιακά, και η πάνω πλάκα κινείται ξανά ταυτόχρονα με τον τάπητα έως την επόμενη
ρήξη. Η κυκλική αυτή διαδικασία παρατηρείται στη παρακάτω γραφική παράσταση.
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13. Συντονισμός
Θέμα: Σεισμικός κίνδυνος
Στόχοι: κατανόηση των αποτελεσμάτων του συντονισμού για την εκτίμηση της σεισμικής
επικινδυνότητας
Λέξεις κλειδιά: σεισμικό κύμα, σεισμική επικινδυνότητα, συντονισμός
Επιστημονικά πεδία: Φυσική, Τεχνολογία
Συγγραφέας: Thomas Picq, Centre International de Valbonne, France
Παρατηρούμε ότι μετά από έναν ισχυρό σεισμό τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές έχουν
συγκρίσιμο ύψος. Προτείνετε να συζητηθεί η σχέση μεταξύ του ύψους των κτιρίων και των
ζημιών. Απαραίτητη είναι η εισαγωγή των εννοιών της συχνότητας και του συντονισμού.
1ο βήμα
Μελέτη ιστορικών γεγονότων όπου μπορούν να καταγραφούν παρατηρήσεις για το
φαινόμενο: π.χ ο σεισμός του Μεξικού το 1985.
2ο βήμα
Οι μαθητές κατασκευάζουν ένα μοντέλο για να δείξουν τη συμπεριφορά των κτιρίων με
διαφορετικό ύψος στις σεισμικές κινήσεις.
3ο βήμα
Παρατηρούμε ότι η κύρια συχνότητα του σήματος που καταγράφεται σε ένα σταθμό
εξαρτάται από την επικεντρική απόσταση.
Επιπλέον: είναι σημαντικό να επισημάνουμε και να δείξουμε ότι το ύψος των κτιρίων δεν
είναι η μόνη παράμετρος που επιδρά στη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια ενός
σεισμού.
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Μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων. Όταν
ο σεισμός του 1985 χτύπησε την πόλη του
Μεξικού η οποία βρισκόταν 400 Km από το
επίκεντρο, οι περισσότερες ζημιές
καταγράφηκαν στα ψηλά κτίρια. Η περίοδος
των κτιρίων εκτιμήθηκε στα 2 sec.

Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των κτιρίων.
Το μοντέλο αποτελείται από μια ξύλινη βάση, για το έδαφος. Τέσσερα κτίρια
αναπαριστάνονται με μεταλλικά στελέχη διαφορετικών μηκών. Ένας ξύλινος κύβος στην
κορυφή κάθε στελέχους χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της ταλάντωσης του. Η
διάμετρος του στελέχους είναι 4mm και το ύψος κυμαίνεται μεταξύ 300 και 900mm.

Ανάλυση σήματος
Αναλύοντας το σήμα που καταγράφεται για ποικίλες επικεντρικές αποστάσεις,
παρατηρούμε ότι η συχνότητα του κύματος είναι υψηλότερη για έναν τοπικό σεισμό από
ότι σε έναν απομακρυσμένο σεισμό. Έτσι, δείχνουμε ότι σύμφωνα με την θεωρία, τα
χαμηλότερα κτίρια θα επηρεαστούν περισσότερο από κοντινούς σεισμούς, ενώ τα
υψηλότερα κτίρια θα υποστούν μεγαλύτερες ζημιές από μακρινούς σεισμούς.

36

14. Σταθμοί
Θέμα: Αισθητήρες
Στόχοι: εγκατάσταση σεισμικού σταθμού στο σχολείο
Λέξεις κλειδιά: σεισμικός σταθμός, σεισμικά δεδομένα
Επιστημονικά πεδία: Σεισμολογία, Φυσική
Συγγραφέας: Thomas Picq, Centre International de Valbonne, France
Όταν ένας σεισμολογικός σταθμός εγκαθίσταται σε ένα σχολείο, είναι χρήσιμο για τους
μαθητές και τους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με την
λειτουργία των στοιχείων: αισθητήρες, gps, ψηφιοποιητής, … Είναι επίσης, απαραίτητο να
αναφέρουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση.
1ο βήμα
Στο πρώτο βήμα εξηγούμε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να συγκεντρώνει ένα σημείο για
να εγκαταστήσουμε τον σεισμολογικό σταθμό για την καταγραφή και ανάλυση τοπικών,
περιφερειακών και παγκόσμιων γεγονότων.
2ο βήμα
Παρουσιάζουμε τα τμήματα του σταθμού και εξηγούμε τον ρόλο που παίζει το κάθε ένα.
Μπορεί να ξεκινήσει συζήτηση για την επιλογή της θέσης εγκατάστασης του GPS, του
αισθητήρα και του σταθμού στο σχολείο.
3ο βήμα
Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να ανακτούν τα δεδομένα online και πώς να τα
αντιπαραβάλουν με τα δεδομένα άλλων σταθμών.
Προκαταρκτική συζήτηση
Αρκετές εβδομάδες πριν την εγκατάσταση του
σεισμολογικού σταθμού στο σχολείο, ξεκινάει
συζήτηση: πώς λειτουργεί ο σταθμός; Ποιες οδηγίες
ακολουθούνται για την εγκατάσταση; Ποιες
εκπαιδευτικές εφαρμογές απορρέουν από τα
καταγεγραμμένα δεδομένα;
Εγκατάσταση του σεισμολογικού σταθμού.
Ο σεισμολογικός σταθμός αποτελείται από τα
παρακάτω τμήματα:
- 1 σεισμόμετρο: καταγράφει την κίνηση του εδάφους διαρκώς. Τοποθετείται στο
έδαφος.
- 1 κεραία GPS: συγχρονίζεται με GMT χρόνο από τους δορυφόρους. Τοποθετείται
στην οροφή του κτιρίου.
- 1 A/N ψηφιοποιητή: μετατρέπει το αναλογικό σήμα του αισθητήρα σε ψηφιακά
δεδομένα.
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1 Η/Υ: βρίσκεται σε επικοινωνία με το κεντρικό PCτου δικτύου για την εξαγωγή των
δεδομένων.
Το σεισμικό σήμα εξάγεται από τον σταθμό στο
κεντρικό PC μέσω τηλεφωνικής ή δικτυακής
σύνδεσης. Έπειτα, τα δεδομένα αναρτώνται στο
δίκτυο, αυτόματα. Οι μαθητές είναι έτσι σε θέση
να λάβουν τα δεδομένα που κατέγραψε ο
σταθμός τους, καθώς και δεδομένα από άλλους
σταθμούς. Τα δεδομένα αυτά είναι η βάση για
αρκετές
εκπαιδευτικές
εφαρμογές
που

συνδέονται με τη σεισμολογία.
Αντιπαραβολή σημάτων

Σήμα από τον σταθμό

Σήματα από άλλους σταθμούς.
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