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Σεισμολογία: Είναι η επιστήμη μελέτης κυρίως των σεισμών, δηλαδή των εδαφικών δονήσεων
που γεννιούνται κατά τις διαταράξεις της ισορροπίας των πετρωμάτων από φυσικά αίτια που
βρίσκονται στο εσωτερικό της Γης. Είναι επίσης αντικείμενό της και η μελέτη άλλων εδαφικών
δονήσεων (π.χ. σεισμοί Σελήνης, δονήσεις από πτώση μετεωριτών, δονήσεις από πυρηνικές
εκρήξεις, μικρές τεχνητές δονήσεις στο εργαστήριο κλπ.). Όλες οι δονήσεις οφείλονται στη διάδοση
των ελαστικών κυμάτων.

Σεισμοί: Είναι ένα φυσικό φαινόμενο, του οποίου η γένεση και η εξέλιξη δεν είναι ορατή, παρά
μόνο τα αποτελέσματά του στους ανθρώπους (θάνατοι, τραυματισμοί, πανικός), στις κατασκευές
(καταρρεύσεις, βλάβες) και στο περιβάλλον (κατολισθήσεις, θαλάσσια κύματα, αλλαγές στον
υδροφόρο ορίζοντα).

Σκοπός και σημασία της Σεισμολογίας: Ως εφαρμοσμένη επιστήμη προσπαθεί να λύσει πρακτικά
προβλήματα που συνδέονται με τη γένεση των σεισμών και συγκεκριμένα την μείωση των
επιπτώσεών τους: Λιγότερα θύματα, λιγότερες βλάβες στις κατασκευές, μειωμένες οικονομικές
επιπτώσεις. Περαιτέρω, ασχολείται με τη μελέτη του εσωτερικού της Γης (εύρεση κοιτασμάτων),
με τη μελέτη και τη λύση γεωτεχνικών προβλημάτων (θεμελιώσεις κατασκευών και μεγάλων
τεχνικών έργων), με την ανίχνευση πυρηνικών εκρήξεων (διεθνής ασφάλεια).

Μέσα της Σεισμολογικής Έρευνας: Επειδή το πρόβλημα της πρόγνωσης (μέρος της
σεισμολογικής έρευνας προς την κατεύθυνση της προστασίας των ανθρώπων από τους σεισμούς)
δεν έχει επιλυθεί μέχρι σήμερα και παρουσιάζει δυσκολίες ως προς την πρακτική του εφαρμογή, η
σεισμολογία για τους στόχους της χρησιμοποιεί: τα σεισμογραφικά όργανα, τις παρατηρήσεις
από τις επιπτώσεις των σεισμών, τη θεωρητική έρευνα για τις ελαστικές ιδιότητες των σωμάτων
και τη γένεση και διάδοση των ελαστικών κυμάτων. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και
των τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια βοήθησαν την εξέλιξη της σεισμολογικής έρευνας.

Συλλογή μακροσεισμικών πληροφοριών μέσω διαδικτυακής εφαρμογής: Ο
παραδοσιακός τρόπος ταχυδρομικής αποστολής ερωτηματολογίων αντικαθίσταται ή
συμπληρώνεται με την οn-line συμπλήρωση παρατηρήσεων για την περιγραφή των
επιπτώσεων του σεισμού (αισθητότητα, τυχόν βλάβες, επίδραση στο περιβάλλον). Ο
τρόπος αυτός συλλογής παρατηρήσεων είναι οικονομικότερος και ταχύτερος και παρέχει
πολλαπλάσια πληροφόρηση από τον παραδοσιακό τρόπο. Η αξιολόγηση των
μακροσεισμικών παρατηρήσεων καταλήγει στους χάρτες ισοσείστων με εφαρμογές στην
Τεχνική Σεισμολογία.

Η σεισμικότητα του Ελληνικού χώρου σε διάστημα 48 ωρών. Οι ενημερωτικές
ιστοσελίδες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου παρέχουν πληροφόρηση στο κοινό σε σχεδόν
πραγματικό χρόνο. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ως αποτέλεσμα της αξιόπιστης
λειτουργίας του εθνικού σεισμολογικού δικτύου που από κάθε θέση εγκατεστημένου
σεισμογράφου στέλνονται συνεχή και σε πραγματικό χρόνο δεδομένα.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ένα από τα ερευνητικά ινστιτούτα του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, παρέχει σεισμολογική πληροφόρηση προς την Πολιτεία, το κοινό και την επιστημονική
κοινότητα από την ίδρυσή του στα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Η εμπειρία του ερευνητικού,
επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού αποτυπώνεται στην διαχρονική ενσωμάτωση σύγχρονων
τεχνολογιών και μεθόδων για την επίτευξη των στόχων του.

Οι ογκώδεις σεισμογράφοι του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, της μηχανικής
λειτουργίας και της αναλογικής καταγραφής σε αιθαλωμένο χαρτί και τοπικά, έχουν αντικατασταθεί
σήμερα από ελαφριά όργανα, υψηλής αξιοπιστίας με δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής 24bit και
αποστολής των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές
τηλεπικοινωνιών. Αντίστοιχα, οι επιταχυνσιογράφοι παρέχουν σήμερα αξιόπιστα δεδομένα, που
δίνουν πληροφορίες προς την κατεύθυνση της Τεχνικής Σεισμολογίας και τη βελτίωση του
Αντισεισμικού Κανονισμού. Σημαντική είναι η συνεισφορά τους και προς την κατεύθυνση
συντήρησης και αναστήλωσης σημαντικών μνημείων.

H διαδικτυακή συνεχής σύνδεση και παρακολούθηση της κατάστασης των σεισμογραφικών
οργάνων βελτιώνει τη λειτουργική αξιοπιστία του δικτύου, λόγω της δυνατότητας
απομακρυσμένης πρόσβασης στα σεισμογραφικά όργανα. Το επιστημονικό και τεχνικό
προσωπικό εντοπίζοντας πιθανές δυσλειτουργίες, μπορεί να δώσει άμεσα λύση, μειώνοντας το
λειτουργικό κόστος αλλά και το χρόνο που το σεισμογραφικό όργανο βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννης Καλογεράς (i.kalog@noa.gr), Δρ. Νικόλαος Μελής (nmelis@noa.gr) και Δρ. Χρήστος Ευαγγελίδης
Χρήσιμοι σύνδεσμοι: http://www.noa.gr, http://www.gein.noa.gr, http://bbnet.gein.noa.gr, https://accelnet.gein.noa.gr

Συλλογή και επεξεργασία σεισμολογικών δεδομένων: Επιστημονικό και τεχνικό
προσωπικό καλύπτει συνεχώς (24/7/365) την υπηρεσία συλλογής και επεξεργασίας
δεδομένων και πληροφόρησης Πολιτείας και κοινού. Τα σεισμολογικά δεδομένα στις
αρχές του 20ου αιώνα και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ‘80 παρέχονταν στην
επιστημονική κοινότητα μέσω του έντυπου Δελτίου (Annales de l’ Observatoire National d’
Athenes, Monthly Bulletin), ενώ σήμερα υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής λήψης των
δεδομένων και ενημέρωσης από την ιστοσελίδα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ακόμα και
για ιδιαίτερα ασθενείς σεισμούς.

Δίκτυο “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”: Η χρήση του Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης
“Σύζευξις” δίνει τη δυνατότητα στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο να συνδέει τα
απομακρυσμένα σεισμογραφικά όργανα με τις κεντρικές εγκαταστάσεις του
μέσω ασφαλών και γρήγορων γραμμών. Η μεταφορά τεχνογνωσίας
επέτρεψε την εφαρμογή διαφορετικών τρόπων σύνδεσης (ενσύρματη,
ασύρματη, δορυφορική, κινητής τηλεφωνίας 3G) χρησιμοποιώντας
υπάρχουσες υποδομές και μειώνοντας το τηλεπικοινωνιακό κόστος. Το
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ήταν ο πρώτος σεισμολογικός φορέας που
χρησιμοποίησε από το 2006 το συγκεκριμένο δίκτυο, το οποίο παρέχει
επίσης πολλαπλές υποβοηθητικές δυνατότητες (τηλεφωνία, τηλεδιάσκεψη,
helpdesk).
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