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Από το σεισμογράφημα υπολογίζουμε:

Πότε; Πού; Πόσο μεγάλος;
Π
λά

το
ς

Χρόνος

Εδαφικός 
θόρυβος

Εδαφικός 
θόρυβος

Αρχή 
καταγραφής

Τέλος 
καταγραφής

Κύματα χώρου Επιφανειακά κύματα



Σεισμογράφημα

• Μας δίνει πληροφορίες για το 
εσωτερικό της Γης

• Όσο μακρύτερα ο σταθμός από το 
επίκεντρο, τόσο αργούν να φτάσουν 
τα σεισμικά κύματα.

• Τα σεισμογραφήματα είναι 
διαφορετικά σε κάθε σταθμό γιατί το 
εσωτερικό της Γης έχει πολλά 
διαφορετικά υλικά.



Σεισμογράφημα

Δίνουμε ταυτότητα στο σεισμό:

1. Πού έγινε (επίκεντρο);
2. Πότε έγινε (χρόνος γένεσης);
3. Πόσο μεγάλος ήταν (μέγεθος);



Αναλογικοί και ψηφιακοί σεισμικοί αισθητήρες

Και στις 2 περιπτώσεις έχουμε μέτρηση ηλεκτρικής τάσης (mV), η οποία
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά μετατρέπεται σε φυσικές μονάδες
(επιτάχυνσης, ταχύτητας, μετάθεσης) είτε έχοντας αναλογική
καταγραφή είτε ADC είτε ψηφιακή καταγραφή.

mVolts >> counts >> cm/s2 , cm/s , cm

MEMS (Microelectromechanical systems)Electromagnetic system



P-Alert



P-Alert

Χρήση εξωτερικού περιβλήματος SMA-1,
για λόγους μείωσης κόστους, αλλά και
ασφαλούς εγκατάστασης και προστασίας του
αισθητήρα.



P-Alert

Εγκατάσταση με ειδικά κατα-
σκευασμένο προστατευτικό κουτί.



Ο γεωλογικός χάρτης του Ηρακλείου με τις θέσεις των εγκαταστάσεων των
επιταχυνσιογράφων: Οι κόκκινοι κύκλοι είναι τα ήδη λειτουργούντα όργανα
(ΟΤΕ, Βενιζέλειο, Δημαρχείο Γαζίου, Δημαρχείο Ν. Αλικαρνασσού) και οι
μπλέ κύκλοι οι νέες εγκαταστάσεις στα σχολεία (11ο ΓΕΛ, 5ο Γυμνάσιο, 8ο

Γυμνάσιο / 7ο ΓΕΛ, 4ο Γυμνάσιο / 4ο ΓΕΛ, 3ο Γυμνάσιο / 4ο ΕΠΑΛ / 5ο

ΓΕΛ). Έμφαση δόθηκε στην πύκνωση του δικτύου στην πιο πυκνοδομημένη
περιοχή της πόλης, αλλά και κάλυψη διαφορετικών εδαφικών σχηματισμών.



6ο ΓΕΛ

SN: 4291
Προσανατολισμός: Ν0ο

Γεωλογία: Βιοκλαστικοί, λατυποπαγείς 
ασβεστόλιθοι (σχηματισμός 
Αγ. Βαρβάρας).

Θέση εγκατάστασης: Αίθ. Πληροφορικής
Ημερομηνία εγκατάστασης: 7/10/2019



5ο Γυμνάσιο

S/N: 4290
Προσανατολισμός: Ν0ο

Γεωλογία: Βιοκλαστικοί, λατυποπαγείς 
ασβεστόλιθοι (σχηματισμός 
Αγ. Βαρβάρας).

Θέση εγκατάστασης: Βιβλιοθήκη
Ημερομηνία εγκατάστασης: 9/10/2019



4ο ΓΕΛ

SN: 4568
Προσανατολισμός: Ν0ο

Γεωλογία: Πλειοκαινικοί ασβεστόλιθοι 
(σχηματισμός Φοινικιάς)

Θέση εγκατάστασης: Αίθ. Καθηγητών
Ημερομηνία εγκατάστασης: 15/10/2019



8ο Γυμνάσιο

SN: 4567
Προσανατολισμός: Ν0ο

Γεωλογία: Θαλάσσιες αναβαθμίδες και 
άμμοι ακτών

Θέση εγκατάστασης: Αίθ. Καθηγητών
Ημερομηνία εγκατάστασης: 17/10/2019



5ο ΓΕΛ

SN: 4561
Προσανατολισμός: Ν0ο

Γεωλογία: Πλειοκαινικοί ασβεστόλιθοι 
(σχηματισμός Φοινικιάς)

Θέση εγκατάστασης: Αίθ. Πολυμέσων
Ημερομηνία εγκατάστασης: 18/10/2019





TCP/IP

** Πάντα UTC στο όργανο 
και στον Η/Υ με χρονισμό 

από διεθνείς servers 
ακριβούς χρόνου.

Local 
recording Local 

processing

Remote 
recording, 
processing  

and 
archiving

School computers

















Η γενική φιλοσοφία δικτύωσης

• Τα δεδομένα οδηγούνται σε server του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου,
βασιζόμενοι στην 24/7/365 τεχνική υποστήριξη της υποδομής.
Καταχωρούνται σε συγκεκριμένο χώρο.

• Οι ομάδες “σεισμογράφου”, “σεισμομετρίας” κλπ. με κωδικούς σύνδεσης
συνδέονται και “κατεβάζουν” τις καταγραφές των σεισμών στον τοπικό Η/Υ
με εγκατεστημένο το λογισμικό επεξεργασίας (seisgram2k).

Για ποιο λόγο;

• Η καταγραφή στον τοπικό Η/Υ πολύ γρήγορα θα γεμίσει το διαθέσιμο χώρο.
• Τα δεδομένα είναι επί 24ώρου βάσης (άρα και σε περιόδους που το σχολείο

είναι κλειστό) και απαιτούν συνεχή διαχείριση.
• Τα δεδομένα γίνονται προσβάσιμα με ασφαλή τρόπο από κάθε ομάδα και όχι

μόνο από την ομάδα του σχολείου εγκατάστασης.
• Ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική δράση έχουν μόνο οι καταγραφές σεισμών

και όχι η καταγραφή του εδαφικού θορύβου.
• Οι επιταχυνσιογράφοι ενσωματώνονται στα εθνικά δίκτυα του

Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για επιχειρησιακές δράσεις Πολιτικής
Προστασίας.



http://alomax.free.fr/seisgram/beta/SG2K_School_Users_Guide.pdf









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



Σεισμός Μεξικού (08 Σεπ 2017, Μ8.2, R~11000km):
Εμφανής η καταγραφή διαφορετικού τύπου σεισμικών κυμάτων





Εφαρμογή σε smartphone για καταγραφή δονήσεων, αποθήκευση 
στην κάρτα μνήμης του κινητού ως ASCII αρχείο, μεταφορά στον 

Η/Υ και επεξεργασία.



Η ομάδα “Σεισμογράφου” ή 
“Σεισμομετρίας” (επειδή ο P-

alert υπολογίζει την ένταση από 
την ενόργανη καταγραφή) ή άλλη 

ομάδα π.χ. “Σεισμολογίας 
Πολιτών” αναλαμβάνει την 
αποστολή παρατηρήσεων στα 

σεισμολογικά κέντρα.



Εφαρμογή σε smartphone για ενημέρωση για σημαντικούς 
σεισμούς και αποστολή παρατηρήσεων στα σεισμολογικά κέντρα.



Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας

Για περισσότερες πληροφορίες i.kalog@noa.gr


