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… ως συνέχεια από την προηγούμενη παρουσίαση …



Η κατανόηση με απλά μοντέλα των αιτίων και
των αποτελεσμάτων των σεισμών ωθεί τους
μαθητές να χρησιμοποιήσουν έννοιες όπως η
διάδοση της ενέργειας, οι ιδιότητες των
κυμάτων, η αντήχηση, η απόσβεση, οι ιδιότητες
των διαφόρων υλικών και να τα εφαρμόσουν
στην επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων.



Μια περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό παρέχει τη
δυνατότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα να πάρει
ιδέες, τις οποίες να εφαρμόσει, ανάλογα με τις
ιδιαιτερότητες του σχολείου (γεωγραφική περιοχή,
υπόβαθρο γνώσεων, ενδιαφέροντα μαθητών,
διαλειτουργικότητα με τους γονείς και τη γειτονιά).

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναπτυχθεί η
εφευρετικότητα των μαθητών στην υλοποίηση της
ιδέας (έρευνα αγοράς, ιδιοκατασκευές), σε
συνδυασμό και με έτοιμες διατάξεις.



Μια πλήρης ιστοσελίδα για άντληση πληροφοριών:



Περιλαμβάνει θεωρητικό υπόβαθρο …









… αλλά και πηγές με εκπαιδευτικό υλικό:







Σεισμογόνα ρήγματα…



Κυματική (συχνότητα, διάδοση κυμάτων σε
διαφορετικά υλικά, …)

This image cannot currently be displayed. Σεισμός στο Νεπάλ: 25/4/2015 στις 06:11 (UTC) με 
μέγεθος Mw 7,8, επικεντρική απόσταση από Αθήνα ~6500 
χλμ. Με μέση ταχύτητα 6.5km/s τα σεισμικά κύματα 
αναμένεται να φτάσουν στην Αθήνα περίπου 10 λεπτά μετά 
τη γένεση του σεισμού.

Οι καταγραφές από το δίκτυο επιταχυνσιογράφων της Ακρόπολης.



Οι καταγραφές από το δίκτυο 
επιταχυνσιογράφων της 
Ακρόπολης με μεγέθυνση ως 
προς τον άξονα των πλατών.

Οι καταγραφές από το δίκτυο 
επιταχυνσιογράφων της 
Ακρόπολης με φιλτράρισμα 
των υψηλών συχνοτήτων 
(εδαφικός θόρυβος, τοπικές 
δονήσεις) και διέλευση των 
χαμηλών συχνοτήτων (< 1Hz).
Εμφανίζονται τα διαφορετικά 
σεισμικά κύματα ως 
αποτέλεσμα της διάδοσης της 
σεισμικής ενέργειας από 
διαφορετικά γεωλογικά 
στρώματα.



Ανοίγοντας το παράθυρο του χρόνου εμφανίζεται η είσοδος των σεισμικών
κυμάτων από το μεγάλο μετασεισμό (υψηλές συχνότητες ακολουθούμενες από
χαμηλές συχνότητες και κατόπιν εκ νέου είσοδος κυμάτων υψηλών συχνοτήτων.
Στην περίπτωση του δικτύου της Ακρόπολης, όλοι οι σταθμοί θεωρούνται να
βρίσκονται στο ίδιο σημείο λόγω της μεγάλης επικεντρικής απόστασης, γι’ αυτό και
η άφιξη των σεισμικών κυμάτων είναι ίδια σε όλους τους σταθμούς. Επίσης δεν
υπάρχει διαφοροποίηση λόγω επίδρασης τοπικών εδαφικών συνθηκών.



Οι καταγραφές από διαφορετικούς σταθμούς από ανατολικά προς τα δυτικά
(Καστελόριζο, Αστυπάλαια, Τήνος, Αθήνα, Δελφοί, Τρίκαλα, Πάργα, Κέρκυρα).
Παρατηρείται διαφοροποίηση και στο χρόνο άφιξης σε κάθε σταθμό (νωρίτερα στα
ανατολικά, αργότερα στα δυτικά) αλλά και στο πλάτος της καταγραφής (μεγάλα
πλάτη σε χαλαρά εδάφη, μικρά πλάτη σε βραχώδη εδάφη).



Αναπαράσταση της θραύσης στο επίπεδο του
ρήγματος και μετρήσεις της μετακίνησης σε
διαφορετικά στιγμιότυπα:



Αναπαράσταση των διαφορετικών σεισμικών
κυμάτων …

Χτύπημα κατά τη Χ θα
αναπαραστήσει τα Ρ
κύματα στα 3 ελατήρια
και τα S κύματα στα 2
ελατήρια.

Χτύπημα κατά τη Υ θα
αναπαραστήσει τη
συμπίεση C στο ένα
ελατήριο και την
αραίωση D στο άλλο
ελατήριο.



… σε συνδυασμό με πραγματικές καταγραφές και
γραμμές χρόνων διαδρομής:



Η μικρή σεισμική τράπεζα δονείται με τη βοήθεια
ενός πηνίου και τη διοχέτευση ρεύματος
μεταβαλλόμενης συχνότητας



Λειτουργία εκπαιδευτικού σεισμικού αισθητήρα
χαμηλού κόστους στο σχολείο :





Οφέλη:

• Δημιουργία πειραματικών διατάξεων και
διενέργειας πειραμάτων

• Πιθανή καταγραφή σημαντικού σεισμού στην
περιοχή και επεξεργασία

• Ένταξη σε διεθνές δίκτυο σχολείων με
αντίστοιχους αισθητήρες για πιθανές συνέργειες

• Με την υποστήριξη της συνεχούς λειτουργίας
από ομάδα μαθητών βιώνεται η δέσμευση στην
εξυπηρέτηση ενός στόχου (λειτουργία,
ιστοσελίδα, πηροφόρηση)



Αναπαράσταση της επίδρασης του σεισμού σε
διαφορετικά κτήρια και σε διαφορετικό γεωλογικό
υπόβαθρο:



Αναπαράσταση του διαφορετικού μεγέθους ενός
σεισμού (α) και της διαφορετικής επικεντρικής
απόστασης (β):



Πηγές πληροφόρησης
Σεισμικότητα: 

http://earthquake.usgs.gov/

http://www.emsc-csem.org/

http://bbnet.gein.noa.gr

Λογισμικό για τον ερασιτέχνη σεισμολόγο

http://psn.quake.net/

http://audacityteam.org/

http://qcn.caltech.edu/join-qcn/download

Αισθητήρες χαμηλού κόστους

http://www.codemercs.com/en/sensors/quake-catcher-kit



Πηγές πληροφόρησης
Σεισμολογία (ορολογία, απαντήσεις σε ερωτήματα): 

http://accelnet.gein.noa.gr/index.php?option=com_wrapper&
view=wrapper&Itemid=222

http://earthquake.usgs.gov/faq

http://www.earthquakes.bgs.ac.uk/education/faqs/faq_inde
x.html

Εκπαιδευτικό υλικό (πόστερ, βίντεο, παρουσιάσεις)

http://www.iris.edu/hq/inclass/search/poster



Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας


