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H=R*V



Στόχοι:

Η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας έναντι
του φαινομένου του σεισμού.

Η αντιστοίχιση εννοιών που ακούγονται στο σχολείο και
ειδικά στα πλαίσια των φυσικών επιστημών για την
κατανόηση των μέτρων προστασίας.

Η εμπέδωση ότι οι γνώσεις στο σχολείο στοχεύουν στη
βελτίωση της καθημερινότητας.



Γένεση Σεισμών



Ο σεισμός είναι φυσικό φαινόμενο

Έχει το αίτιο γένεσής του στο εσωτερικό της Γης.

Η Γη είναι ένα στερεό ανομοιογενές σώμα (γεωλογικοί
σχηματισμοί)

Λόγω της ανομοιογένειας υπάρχει ανάπτυξη δυνάμεων
(τάσεων) που επιδρούν στην κατάσταση των γεωλογικών
σχηματισμών.

Η τάση και η παραμόρφωση συνδέονται με σχέσεις που
καθορίζονται από τη φύση του μέσου



Για τη μελέτη των σεισμών κάνουμε τις εξής παραδοχές:

• Συνέχεια του μέσου. Οι εδαφικές σεισμικές κινήσεις είναι
μικρού πλάτους και μικρής διάρκειας. Αυτές οι υποθέσεις
επιτρέπουν την εφαρμογή της θεωρίας της ελαστικότητας
και της θεωρίας της απειροστής παραμόρφωσης.

• Ελαστικότητα του μέσου: Το μέσον που επανέρχεται στην
αρχική του θέση μετά τη λήξη της δράσης του αιτίου
παραμόρφωσής του. Κατά τη διάδοση των ελαστικών
κυμάτων στη Γη θεωρούμε ότι τα πετρώματά της
συμπεριφέρονται ως ε λ α σ τ ι κ ό μέσο.

• Απειροστές παραμορφώσεις του υλικού μέσου κατά τη
διάδοση των σεισμικών κυμάτων. Παραμορφώσεις
σημαντικές και ενίοτε μόνιμες στη γειτονιά της σεισμικής
πηγής, μικρές και παροδικές σε μεγαλύτερες αποστάσεις.



Η γραμμική σχέση τάσης / παραμόρφωσης που ισχύει στην
ελαστική περιοχή, παύει να ισχύει στην πλαστική περιοχή.

Όταν ξεπεραστεί το όριο θραύσης (ή αντοχής) τότε συμβαίνει ο
σεισμός.

Τριβή ?, Ελαστικές σταθερές (μέτρο ακαμψίας, μέτρο Young,
λόγος Poisson? Συνθήκες ισορροπίας?



Οι κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών αποδίδονται σε
ρεύματα μεταφοράς λόγω διαφορετικών θερμοκρασιών.

Η θερμότητα στο εσωτερικό της Γης προέρχεται από τα
ραδιενεργά υλικά στο βαθύτερο μανδύα. Το θερμό υλικό
ανέρχεται προς τη λιθόσφαιρα, όπου ψύχεται.

Λόγω της υψηλότερης ρευστότητας
στα βαθύτερα στρώματα του
μανδύα (υψηλότερη θερμοκρασία
και πίεση), οι σεισμοί είναι σπάνιοι
σε βάθη μεγαλύτερα των 300km.



Οι σεισμοί συμβαίνουν σε συγκεκριμένες περιοχές

όρια λιθοσφαιρικών πλακών



Κανονικό ρήγμα (normal fault), αύξηση του
χώρου, σε ηπειρωτικές και ωκεάνιες
περιοχές, εφελκυσμός

Ανάστροφο ρήγμα (reverse fault),
ελάττωση του χώρου, σε ηπειρωτικές
περιοχές ή περιοχές κατάδυσης, συμπίεση

Ρήγμα οριζόντιας μετατόπισης (strike-slip
fault).



Στον ευρύτερο 
Ελληνικό χώρο



Η τεκτονική του Ελληνικού χώρου καθορίζει το
γεωμορφολογικό ανάγλυφο >> Γεωγραφία.

• Θέση και προσανατολισμός Πίνδου, οροσειρών Κρήτης
• Θέση ηφαιστειακού τόξου και θερμών πηγών
• Απόκρημνες ακτές στη δυτική πλευρά των Ιονίων
• …



Σεισμικά κύματα



Τα σεισμικά κύματα αρχίζουν
να διαδίδονται προς όλες τις
κατευθύνσεις. Ανάλογα με:
το πόσο δυνατό είναι το
σπάσιμο στην εστία, το πως
δονούνται τα διάφορα υλικά,
από τι υλικό διέρχονται τα
κύματα, με το τι απόσταση
έχουν διανύσει, καταγρά-
φονται με διαφορετικό τρόπο
από τους σεισμογράφους και
μας δίνουν τη δυνατότητα να
βρούμε την ταυτότητα του
σεισμού, δηλαδή, το χρόνο
γένεσης, το επίκεντρο και το
μέγεθος.



Η διαφορική εξίσωση της κίνησης υλικού σημείου ελαστικού
και ισότροπου μέσου κατά τη διάδοση της διατάραξης κατά
μήκος του άξονα x1

Αφορά τη  διάδοση της 
μεταβολή στην κυβική 
παραμόρφωση (όγκου ή 
πυκνότητας), εξαρτώμενη 
από τις 2 σταθερές Lamé.

επιμήκη κύματα

Μεταβολή στην εγκάρσια 
παραμόρφωσης, εξαρτώμενη 
μόνο από το μέτρο ακαμψίας μ.

εγκάρσια κύματα



Σχέση ταχύτητας 
επιμήκων κυμάτων Σχέση ταχύτητας 

εγκαρσίων κυμάτων

Γιατί στα ρευστά δεν διαδίδονται τα εγκάρσια κύματα? 
Επειδή μ=0

Πρακτικά, η θάλασσα απορροφά μεγάλο μέρος της 
σεισμικής ενέργειας.



Σεισμικά κύματα



Ανάκλαση και διάθλαση των σεισμικών κυμάτων, όταν
προσπίπτουν στη διαχωριστική επιφάνεια δύο μέσων.

• Όπως τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ισχύουν οι αρχές
Huygens και Fermat και ο νόμος Snell

• Γωνία πρόσπτωσης, γωνία διάθλασης, ιδιότητες μέσων.

Στην περίπτωση των
σεισμικών κυμάτων το
φαινόμενο είναι πιο
πολύπλοκο γιατί από ένα
κύμα P ή S προκύπτουν
κύματα και των δύο ειδών.



Ο διαφορετικός τρόπος αναγραφής των σεισμικών κυμάτων
μας δίνει συμπεράσματα για το εσωτερικό της Γης.



Σε περίπτωση στρώματος
μεγάλης ταχύτητας στο
εσωτερικό της Γης, οι σεισμικές
ακτίνες, που διέρχονται από
αυτό, καμπυλώνονται ισχυρά, με
συνέπεια να φθάνουν σε
αποστάσεις μικρότερες από
εκείνες στις οποίες φθάνουν
άλλες ακτίνες, που αναχωρούν
από την εστία με μεγαλύτερες
γωνίες ως προς την
κατακόρυφο, αλλά βρίσκονται
ολόκληρες πάνω από την
περιοχή που προκαλεί την
ανωμαλία.
Το αντίθετο συμβαίνει στην
περίπτωση στρώματος χαμηλής
ταχύτητας.



Οι ταχύτητες των σεισμικών κυμάτων στα διάφορα στρώματα
της Γης:



Σεισμογράφοι:
Είναι τα όργανα που καταγράφουν τα σεισμικά κύματα,
αναπαράγοντας πιστά τη σεισμική κίνηση.





Αρχή λειτουργίας του σεισμογράφου είναι το εκκρεμές.

Η κίνηση του εκκρεμούς εξαρτάται όχι μόνο από τα
χαρακτηριστικά της εδαφικής δόνησης (πλάτος, περίοδος),
αλλά και από τα χαρακτηριστικά του ίδιου του εκκρεμούς
(ιδιοπερίοδος, μάζα, τριβή, συντελεστής απόσβεσης,
μεγέθυνση).



Στους ηλεκτρομαγνητικούς σεισμογράφους η βασική αρχή
λειτουργίας είναι η μετακίνηση ενός πηνίου μέσα σε
μαγνητικό πεδίο. Αυτό επιτυγχάνεται θέτοντας το μαγνήτη
να κινείται μαζί με τη μάζα του εκκρεμούς ενώ το πηνίο
είναι ακίνητο ή το αντίθετο.

Η έξοδος του πηνίου (διαφορά δυναμικού στα άκρα του
πηνίου λόγω της κίνησης) παρέχει την καταγραφή.



Μέγεθος & Μακροσεισμική ένταση



Το μέγεθος του σεισμού περιγράφει το πόσο δυνατός είναι ο
σεισμός ή πόση ενέργεια απελευθερώθηκε στην εστία.

Υπολογίζεται από σχέσεις που συνδέουν το πλάτος αναγραφής
από τους σεισμογράφους με την απόσταση σταθμού - εστίας

Η μεταβολή των πλατών εξαρτάται από τις ιδιότητες του
μέσου απ’ όπου διέρχεται το σεισμικό κύμα.

Γεωμετρική εξάπλωση

Απόσβεση

Απώλεια ενέργειας και μετατροπής σε θερμότητα λόγω
τριβής – Αρχή διατήρησης της ενέργειας.

…



GVDA:

27/1/2012, 01:33,
M5.2, R=165 km

27/1/2012, 01:40
M3.9, R=520 km

JANA:

27/1/2012, 01:33,
M5.2, R=545 km

27/1/2012, 01:40,
M3.9, R=115 km



Η μακροσεισμική ένταση περιγράφει τις επιπτώσεις του
σεισμού σε μια θέση, και προκύπτει από την αξιολόγηση των
μακροσεισμικών παρατηρήσεων.

Περισσότερες επιπτώσεις κοντά στο επίκεντρο - Μειούμενες
επιπτώσεις όσο απομακρυνόμαστε από το επίκεντρο.



Σεισμός Ιταλίας

30/10/2016, Μ6.6, 
R~1200km



Μέτρα Προστασίας



Μέτρα προστασίας = 

Συμπεριφορά κατασκευών
Συμπεριφορά πληθυσμού



Τη συμπεριφορά των κατασκευών καθορίζουν οι
ιδιότητές τους, αλλά και το έδαφος θεμελίωσης

Διαστάσεις κόκκων

Τριβή

Συνοχή

Μάζα

Δυσκαμψία



E

S



ACRD (χαλαρές αποθέσεις) > 
ενίσχυση εδαφικού θορύβου

ACRJ (ασβεστόλιθος) > 
απομείωση εδαφικού θορύβου



Μικρός τοπικός σεισμός 
(15km, M3.1)

Ισχυρός μακρινός 
σεισμός 

(330km, M5.3)



Κανόνας: Αποφυγή τοποθέτησης βαριών αντικειμένων στα 
ψηλά ράφια. Στήριξη επίπλων.

Έννοιες για συζήτηση: Εκκρεμές, μάζα εκκρεμούς, μήκος 
εκκρεμούς.

Όχι 
πανικός



Κανόνας: Μακριά από ψηλά κτήρια, συγκέντρωση σε 
ελεύθερους χώρους

Έννοιες για συζήτηση: Βολή



Σε μια σεισμογενή χώρα, η διάχυση της
επιστημονικής γνώσης με απλό και κατανοητό τρόπο,
στοχεύει στην ευαισθητοποίησή του κοινού έναντι
του καταστροφικού φυσικού φαινομένου.

“μαθαίνουμε να ζούμε με τους σεισμούς” 
=

“ως εκπαιδευμένος πολίτης συμπεριφέρομαι 
υπεύθυνα”

≠
“υπομένουμε τις συνέπειες, δεν μπορούμε να κάνουμε 

αλλιώς”



Λέξεις κλειδιά για αναζήτηση:
Φυσική καταστροφή, Σεισμολογία, Σεισμός, Σεισμικά
Κύματα, Σεισμικό Ρήγμα, Μέγεθος σεισμού,
Μακροσεισμική ένταση, Αντισεισμικός Κανονισμός,
Σεισμικός Κίνδυνος, Σεισμική Επικινδυνότητα,
Αντισεισμικές Κατασκευές, Μέτρα Προστασίας από
Σεισμού, Σεισμολογία στο Σχολείο, Αντισεισμικός
Σχεδιασμός.
Natural Disaster, Seismology, Earthquake,
Seismic Waves, Seismogenic Fault, Earthquake
Magnitude, Macroseismic Intensity, Earthquake
Resistant Code, Seismic Risk, Seismic Hazard,
Earthquake Planning, Seismology in Schools,
Earthquake Protection.



www.gein.noa.gr, bbnet.gein.noa.gr, accelnet.gein.noa.gr

www.oasp.gr

www.civilprotection.gr

www.fireservice.gr

www.usgs.gov

http://comcat.cr.usgs.gov/earthquakes/

eventpage/usb000kbn7#summary

www.iris.edu/hq/ 

http://earthquake.usgs.gov/resources/

www.orfeus-eu.org/Links/educational-links.html

http://education.usgs.gov/

Πηγές πληροφόρησης



Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας


