
Ο σεισμός της 11/4/2020, M5.0 στη Σητεία:  

Μια συνολική παρουσίαση για σχολικές δραστηριότητες στo πλαίσιo του 
προγράμματος “Η Σεισμολογία στο σχολείο”. 

Εισαγωγή 

Στις 11/4/2020 και ώρα 10:22 (GMT) ή 13:22 (τοπική) καταγράφηκε ισχυρός σεισμός, για τον οποίο η 
αναθεωρημένη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (bbnet.gein,noa.gr) τοποθετεί το επίκεντρο στο 
ανατολικό άκρο της Κρήτης (περιοχή Σητείας), περίπου 100 χλμ ανατολικά του Ηρακλείου. Το μέγεθος 
υπολογίστηκε σε ΜL 5.0 και το εστιακό βάθος σε 23 km. Στην εικόνα 1 φαίνεται η επίλυση του σεισμού 
από την ιστοσελίδα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ενώ στην εικόνα 2 παρουσιάζονται οι λύσεις από 
διαφορετικά σεισμολογικά κέντρα (πηγή (https://www.emsc-csem.org/Earthquake/alert/?id=VTME1; 
INFO&date=2020-04-11)). Kάθε κύκλος αντιστοιχεί στο σεισμολογικό κέντρο με τους αντίστοιχους 
κωδικούς (π.χ BUD – Βουδαπέστη, BEO – Βελιγράδι, GFZ – Πότσδαμ, NOA – Αθήνα κλπ). Οι διαφορές 
που υπάρχουν οφείλονται στο ότι κάθε σεισμολογικό κέντρο χρησιμοποιεί διαφορετικούς 
σεισμολογικούς σταθμούς για την επίλυση και διαφορετικό μοντέλο Γης (καμπύλες χρόνων δαδρομής 
σεισμικών κυμάτων). 

 
Εικόνα 1. Η επίλυση του σεισμού από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 

 

 
Εικόνα 2. Οι αρχικές επιλύσεις του σεισμού από το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και άλλα 

ευρωπαϊκά σεισμολογικά κέντρα 



Προετοιμασία: Τα δεδομένα και το λογισμικό SeisGram2K 

Στις επόμενες εικόνες (Εικόνα 3) φαίνεται η καταγραφή του σεισμού από το δίκτυο επιταχυνσιογράφων 
σε επιλεγμένα σχολεία του Ηρακλείου (στην κόκκινη γραμμή που ξεκινά από ώρα 10.00 και τελειώνει 
10.30). Όλες οι εικόνες είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους (ίδια κλίμακα κατά τον κατακόρυφο άξονα - 
πλάτος και κατά τον οριζόντιο άξονα - χρόνος) και φαίνεται ότι στην καταγραφή HERH (6ο ΓΕΛ) ο 
σεισμός σχεδόν δεν διακρίνεται. Ο λόγος είναι ότι η επιφανειακή γεωλογία της θέσης (βραχώδες 
υπόβαθρο) δεν ενισχύει τη σεισμική δόνηση και επομένως, η καταγραφή χαρακτηρίζεται από μικρότερα 
πλάτη σε σύγκριση με τις άλλες καταγραφές, που προέρχονται από όργανα εγκατεστημένα σε πιο χαλαρά 
εδάφη. 

Οι εικόνες αυτές μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα 
https://accelnet.gein.noa.gr/plotsdb/plotsdb.php, επιλέγοντας στα αντίστοιχα κουτάκια το σταθμό, την 
ημέρα, το μήνα και το έτος που μας ενδιαφέρει (π.χ HERH, 11, 04, 2020). 

 
6o ΓΕΛ 

 

 
 

Εικόνα 3. Ενημερωτικές εικόνες της 24ωρη καταγραφής των επιταχυνσιογράφων από ιστοσελίδα του 
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. 

  



5ο Γυμνάσιο 

 
4ο ΓΕΛ 

 
Εικόνα 3. (Συνέχεια) 

  



 
8ο Γυμνάσιο 

 
 

5ο ΓΕΛ 

 
Εικόνα 3. (Συνέχεια) 



Οι παραπάνω εικόνες της ημερήσιας καταγραφής είναι απλώς ενημερωτικές του τί περιμένουμε να δούμε 
στις καταγραφές μας, δηλαδή στα αρχεία που καταγράφονται από τους επιταχυνσιογράφους και 
στέλνονται στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και τα οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε. Τα αρχεία αυτά 
στην παρούσα φάση αποστέλλονται από το προσωπικό του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου (π.χ. Ι. 
Καλογεράς, i.kalog@noa.gr και Ν. Μελής, nmelis@noa.gr)  στα σχολεία των οποίων οι μαθητές 
επιθυμούν να εξασκηθούν στη διαδικασία επίλυσης του σεισμού ή γενικότερα της επεξεργασίας τους. Σε 
επόμενο στάδιο, οι ενδιαφερόμενοι θα τα κατεβάζουν από σχετική ιστοσελίδα συνδεδεμένη με βάση 
δεδομένων. 
 
Τα αρχεία έρχονται συμπιεσμένα και σε ειδική φορμάτ (miniseed ή sac σύμφωνα με διεθνή σεισμολογικά 
πρότυπα) ή ακόμα και σε φορμάτ ascii (απευθείας αναγνώσιμη). Ο χρήστης τα αποσυμπιέζει και τα 
τοποθετεί σε φάκελο (directory) στον υπολογιστή του (εικόνα 4), που παραπέμπει απευθείας στην 
ημερομηνία του σεισμού. Κάθε φάκελος δηλαδή περιλαμβάνει τα αρχεία από κάθε σταθμό που έχει 
καταγράψει το σεισμό. Για κάθε σταθμό υπάρχουν 3 αρχεία, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί στους 3 
αισθητήρες που περιλαμβάνει ο επιταχυνσιογράφος (N-S, E-W, Z). 
 

 
 

 
Εικόνα 4. Ενδεικτική αποτύπωση των φακέλων και των αρχείων στον υπολογιστή του χρήστη. 



Η κωδικοποίηση κάθε αρχείου επίσης ακολουθεί διεθνείς σεισμολογικές προδιαγραφές, έτσι ώστε ο κάθε 
σεισμολόγος σε οποιοδήποτε σεισμολογικό κέντρο να αναγνωρίζει αμέσως το πού αντιστοιχεί το αρχείο 
το οποίο θα επεξεργαστεί. Για παράδειγμα, η ονομασία του αρχείου HL.HERH.HNZ.mseed 
περιλαμβάνει τον κωδικό του δικτύου στο οποίο ανήκει ο σταθμός (HL = Γεωδυναμικό Ινστιτούτο), τον 
κωδικό του σταθμού (HERH, ο σταθμός στο 6ο ΓΕΛ), το είδος του αισθητήρα (HN=επιταχυνσιόμετρο), 
τον προσανατολισμό του αισθητήρα (Ζ=κατακόρυφος) και τη φορμάτ του αρχείου (mseed). Η φορμάτ 
του αρχείου είναι σημαντική γιατί πρέπει να αναγνωρίζεται από το πρόγραμμα (λογισμικό) που θα 
χρησιμοποιήσουμε για την επεξεργασία. 
 
Επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα SeisGram2K που έχει αναπτυχθεί ειδικά για 
εκπαιδευτικούς λόγους στα πλαίσια ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος (Εικόνα 5). 
 
 

 

 
Εικόνα 5. http://alomax.free.fr/seisgram/beta/SG2K_School_Users_Guide.pdf 

 
Το λογισμικό αυτό είναι ελεύθερο και δεν χρειάζεται εγκατάσταση στον υπολογιστή του χρήστη. Απλώς 
το εκτελέσιμο αρχείο (executable jar file) τοποθετείται σε ένα φάκελο του υπολογιστή (π.χ. στο φάκελο 



Data που υπάρχουν και τα δεδομένα) και δημιουργούμε στην επιφάνεια εργασίας ένα εικονίδιο για τη 
γρήγορη εκτέλεση του προγράμματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή είναι η εγκατάσταση 
του λογισμικού Java στον υπολογιστή. Το SeisGram2K διαθέτει ένα μενού και πλήκτρα γρήγορης 
εκτέλεσης (εικόνα 6) για τις διάφορες λειτουργίες του. Επίσης διατίθεται και εγχειρίδιο χρήσης. 
 

 
Εικόνα 6. Πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης σε λειτουργίες του SeisGram2K 

 
Η εικόνα 7 είναι η αρχική οθόνη του SeisGram2K. Για να εισάγουμε καταγραφές για επεξεργασία, 
χρησιμοποιούμε από το μενού την επιλογή File/Select File και επιλέγουμε από τον κατάλληλο φάκελο τα 
αρχεία που επιθυμούμε να εισάγουμε, επιλέγοντας και την αντίστοιχη φορμάτ. Μπορούμε να επιλέξουμε 
ένα ή περισσότερα αρχεία, πχ αν θέλουμε να δούμε συγκριτικά τις καταγραφές μας.  
Στην εικόνα 8 φαίνονται οι καταγραφές από τους 5 επιταχυνσιογράφους που είναι εγκατεστημένοι σε 
σχολεία του Ηρακλείου (από πάνω προς τα κάτω HERH, HERI, HERJ, HERK HERL). Για κάθε σταθμό 
παρουσιάζονται η καταγραφή για καθέναν από τους 3 αισθητήρες (η κατακόρυφη Ζ με μπλε χρώμα, η 
μια οριζόντια με προσανατολισμό N-S με πράσινο χρώμα και η δεύτερη οριζόντια με προσανατολισμό E-
W και κόκκινο χρώμα). Η κάθε καταγραφή έχει προέλθει από κόψιμο της συνεχούς καταγραφής (αρχείο 
διάρκειας μιας ώρας από 10:00:00 – 10:59:59) 2 λεπτά πριν την άφιξη του πρώτου κύματος στο σταθμό 
και 5 λεπτά μετά την ελάττωση του μέγιστου πλάτους στο επίπεδο του εδαφικού θορύβου του σταθμού. 
Αυτή είναι μια διαδικασία που εκτελείται στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (με ειδικούς αλγορίθμους) και 
εξυπηρετεί τον τελικό χρήστη (π.χ. εκπαιδευτικούς και μαθητές) από την άποψη ότι δεν έχει να 
ασχοληθεί με αρχεία μεγάλου όγκου που επιδρούν στο διαθέσιμο χώρο του υπολογιστή τους.  



 
 

 

Εικόνα 7. Η αρχική οθόνη του SeisGram2K και το μενού επιλογής των καταγραφών 



 

Εικόνα 7 (Συνέχεια). Επιλογή της/των καταγραφής/ών με την αντίστοιχη φόρματ (mseed). 

 

Εικόνα 8. Η εμφάνιση όλων των καταγραφών για το σεισμό της Σητείας από το σχολικό δίκτυο των 
επιταχυνσιογράφων του Ηρακλείου (3 συνιστώσες ανά σταθμό, που αντιστοιχούν σε Ζ - μπλε, N-S - πράσινο 

και E-W - κόκκινο) 



Με μια πρώτη ματιά φαίνονται οι διαφοροποιήσεις που βλέπουμε στις πρώτες εικόνες της ημερήσιας 
καταγραφής κάθε σταθμού. Δηλαδή και εδώ βλέπουμε τα μικρά πλάτη (απομείωση της δόνησης) στο 
σταθμό HERH σε σύγκριση με τους άλλους σταθμούς. 

 

 

Εικόνα 9. Χρησιμοποιώντας τα σημειωμένα πλήκτρα μπορούμε να αύξησουμε / μείωσουμε το πλάτος ή / και 
το χρονικό παράθυρο σε ένα ή περισσότερα ίχνη. 



Χρησιμοποιώντας τα σημειωμένα πλήκτρα μπορούμε να αύξησουμε / μείωσουμε το πλάτος ή / και το 
χρονικό παράθυρο (Εικόνα 9). Στην περίπτωση αυτή παύει να έχει νόημα η σύγκριση μεταξύ των 
καταγραφών εκτός και αν εφαρμόσουμε τη λειτουργία αυτή σε όλες τις καταγραφές. 

Στις επόμενες εικόνες θα επικεντρωθούμε σε μεμονωμένες καταγραφές για να δούμε διαφορετικές 
λειτουργίες του λογισμικού. Η εικόνα 10 αφορά την καταγραφή του σταθμού HERH στο 6ο Λύκειο, που 
χαρακτηρίζεται από τα μικρά πλάτη σε σχέση με τους άλλους σταθμούς.  

 

Εικόνα 10. Η καταγραφή του σταθμού HERH (6ο Λύκειο). 

Η καταγραφή αυτή, καθ’ όλη τη χρονική της διάρκεια, δείχνει κυρίως τον εδαφικό και ηλεκτρονικό 
θόρυβο και μόνο σε μια μικρή χρονική στιγμή τα πλάτη ξεφεύγουν από τη γενική εικόνα. Αν αφήσουμε 
το δείκτη του ποντικιού σε μια κορυφή του ίχνους, τότε αναγράφεται σε πλαίσιο η χρονική στιγμή σε 
απόλυτο χρόνο (ημερομηνία και ώρα GMT) και το πλάτος σε counts (= μονάδες ψηφιοποιητή). 

Ας δούμε τί σημαίνει counts. Κάθε ηλεκτρονικό σύστημα ψηφιοποίησης ενός σήματος έχει συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά, τα οποία ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στο χρήστη, ώστε αυτός να γνωρίζει τί ακριβώς 
μετράει το ηλεκτρονικό σύστημα. Στην περίπτωση των σεισμογραφικών οργάνων η μετρούμενη 
ποσότητα στην κατακόρυφη διάσταση αναφέρεται σε εδαφική επιτάχυνση (π.χ. cm/s2) ή εδαφική 
ταχύτητα (π.χ. cm/s) ή εδαφική μετατόπιση (π.χ. cm). Για το δίκτυο των σεισμογραφικών οργάνων σε 
σχολεία του Ηρακλείου αναφερόμαστε σε επιταχυνσιογράφους, επομένως πρέπει να γνωρίζουμε τον 
παράγοντα μετατροπής των counts σε μονάδες εδαφικής επιτάχυνσης (cm/s2). Ο κατασκευαστής των 
συγκεκριμένων οργάνων μέσω του εγχειριδίου χρήσης του οργάνου, μας ενημερώνει ότι η πλήρης 
κλίμακα μέτρησης του επιταχυνσιογράφου (full scale) είναι +2g/-2g, ήτοι συνολικά 4g, όπου g η 
επιτάχυνση της βαρύτητας (981cm/s2). Επίσης ότι ο ψηφιοποιητής έχει διακριτική ικανότητα 16bits. H 
διακριτική ικανότητα του ψηφιοποιητή είναι όπως η διακριτική ικανότητα των φωτογραφικών μηχανών. 
Όσο πιο μεγάλη (Mpixels) τόσο πιο ευκρινής είναι η φωτογραφία. Περαιτέρω η ικανότητα αυτή φαίνεται 



όταν ζουμάρουμε την εικόνα και μπορούμε να αναγνωρίσουμε το κάθε τετράγωνο (pixel). Όσο 
μικρότερη είναι η διακριτική ικανότητα, τόσο λιγότερα pixels χωράνε σε συγκεκριμένη διάσταση της 
φωτογραφίας (π.χ. στα 15Χ20cm) και η εικόνα γίνεται πιο θαμπή όσο ζουμάρουμε. Επιστρέφοντας στους 
ψηφιοποιητές των σεισμογραφικών οργάνων, ψηφιοποιητής 16bits σημαίνει ότι η μέγιστη πληροφορία 
των 4g (4 Χ 981 = 3.924 cm/s2) μπορεί να αποτυπωθεί σε 216 counts (= 65.536 counts). Με άλλα λόγια, ο 
παράγοντας μετατροπής για τα συγκεκριμένα σεισμογραφικά όργανα είναι 1 count = 0,05988 cm/s2. Αν ο 
ψηφιοποιητής είχε διακριτική ικανότητα 12 bits, τότε το σύνολο της πληροφορίας (δηλ. τα 3.924 cm/s2) 
θα περιγράφονταν με 212 counts (= 4.096 counts), δηλαδή λιγότερα counts για να περιγραφεί η ίδια 
πληροφορία των 3.924 cm/s2. Αντίθετα αν ο ψηφιοποιητής είχε διακριτική ικανότητα 24 bits, τότε το 
σύνολο της πληροφορίας (δηλ. τα 3.924 cm/s2) θα περιγράφονταν με 224 counts (= 16.777.216 counts), 
δηλαδή περισσότερα counts για να περιγραφεί η ίδια πληροφορία των 3.924 cm/s2. Επομένως, όσο 
ανεβαίνει η διακριτική ικανότητα του ψηφιοποιητή, τόσο η πληροφορία περιγράφεται με μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια, ή με άλλα λόγια ο λόγος χρήσιμου σήματος προς θόρυβο (εδαφικό και ηλεκτρονικό) θα 
είναι καλύτερος. 

 

Εικόνα 11. Η καταγραφή του σεισμού στη θέση HERL (5ο ΓΕΛ), με μεγαλύτερα πλάτη από τη θέση HERH 
(6ο ΓΕΛ) 

 

Με βάση τα παραπάνω, στην εικόνα 10 η ποιότητα του σήματος είναι κακή, διότι λόγω των μικρών 
πλατών της εδαφικής δόνησης, το χρήσιμο σήμα ξεπερνάει πολύ λίγο τον εδαφικό θόρυβο της θέσης 
εγκατάστασης και τον ηλεκτρονικό θόρυβο του οργάνου. Στην περίπτωση που θα είχαμε σεισμογραφικό 
όργανο με καλύτερο ψηφιοποιητή (π.χ. διακριτικής ικανότητας 24 bits), το σήμα μας θα ήταν πιο καθαρό, 
ενώ αν είχαμε ψηφιοποιητή με χαμηλότερη διακριτική ικανότητα (π.χ. 12 bits), το πιθανότερο θα ήταν να 
μην διακρινόταν καθόλου η εδαφική δόνηση από το σεισμό. Αν δούμε την εικόνα 11, η οποία αναφέρεται 
στον επιταχυνσιογράφο HERL (5ο ΓΕΛ),  επειδή η εδαφική δόνηση είναι πιο ισχυρή σε σύγκριση με τη 



θέση HERH (6ο ΓΕΛ), ο λόγος χρήσιμου σήματος προς θόρυβο είναι υψηλότερος και μπορούμε να 
διακρίνουμε καλύτερα την καταγραφή του σεισμού. Αν συγκρίνουμε τις ενδείξεις που μας δίνει ο δείκτης 
του ποντικιού στις 2 περιπτώσεις βλέπουμε για τη θέση HERH ένδειξη 15,126 counts (που αντιστοιχεί με 
βάση τον παραπάνω υπολογισμένο παράγοντα μετατροπής σε 15,126 counts Χ 0,05988 cm/s2 ~ 0,91 
cm/s2) και για τη θέση HERL 24,067 counts (που αντιστοιχεί με βάση τον παραπάνω υπολογισμένο 
παράγοντα μετατροπής σε 24,067 counts Χ 0,05988 cm/s2 ~ 1,44 cm/s2). Για να καταλάβουμε πρακτικά 
τί σημαίνουν αυτές οι τιμές εδαφικής επιτάχυνσης θα ανατρέξουμε στο χάρτη (εικόνα 12), που 
βρίσκουμε από το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και που σημειώνονται οι μακροσεισμικές 
εντάσεις από πληροφορίες πολιτών (https://www.emsc-csem.org/Earthquake/ 
earthquake.php?id=846984#map). Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες των πολιτών, ακόμα και σε 
περιοχές πιο κοντά στο επίκεντρο (ανατολική Κρήτη) σε σχέση με το Ηράκλειο, οι μακροσεισμικές 
εντάσεις κυμαίνονται από I (= δεν έγινε αισθητός) μέχρι ΙΙΙ (έγινε αισθητός, χωρίς πανικό ή βλάβες). 

  

Εικόνα 12. Αριστερά, χάρτης κατανομής μακροσεισμικών εντάσεων (πώς έγινε αισθητός ο σεισμός, τί 
επιπτώσεις είχε) όπως προκύπτει από πληροφορίες πολιτών (55 απαντήσεις) και δεξιά η κατανομή του 

πληθυσμού στην Ανατολική Κρήτη.  
Πηγή: https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=846984#map 

 

Μια επιπλέον σύγκριση αυτών των τιμών εδαφικής επιτάχυνσης μπορεί να γίνει με διάφορους σεισμούς 
του ελληνικού χώρου, όπως για παράδειγμα ο σεισμός της Αθήνας (07/09/1999, Μ5,9) με εδαφικές 
επιταχύνσεις της τάξης των 340 cm/s2 σε απόσταση 20 km από το επίκεντρο (μακροσεισμικές εντάσεις 
της τάξης του VI στην αντίστοιχη περιοχή) και με εδαφικές επιταχύνσεις της τάξης των 15 cm/s2 σε 
απόσταση 100 km από το επίκεντρο (μακροσεισμικές εντάσεις της τάξης του IV-V στην αντίστοιχη 
περιοχή). 



Φιλτράρισμα 

Ας επανέλθουμε και πάλι στις καταγραφές μας και να δούμε πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. 
Αρχικά, θα πρέπει να κατανοήσουμε την έννοια του συχνοτικού περιεχομένου, δηλαδή των διαφορετικών 
συχνοτήτων που περιέχονται σε μια σεισμική καταγραφή. Ένα παράδειγμα για την κατανόησή του 
προέρχεται από τη μουσική και είναι το άκουσμα μιας ορχήστρας με διαφορετικά μουσικά όργανα. Στο 
αυτί του ακροατή φτάνει το σύνολο των ήχων που παράγονται από κάθε μουσικό όργανο, καθένα από τα  
οποία έχει ήχο με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι οι συχνότητες 
που μπορεί να παράγει. Άλλα μουσικά όργανα χαρακτηρίζονται από υψηλές συχνότητες ή αντίστοιχα 
χαμηλές περιόδους (γιατί η συχνότητα f είναι το αντίστροφο της περιόδου Τ, f = 1/T) και άλλα από 
χαμηλές συχνότητες ή υψηλές περιόδους. Γιατί χρησιμοποιούμε τη συχνότητα ή την περίοδο, έννοιες που 
συναντάμε στην κυματική; Διότι το κάθε μουσικό όργανο ταλαντώνει τον αέρα (δημιουργεί κυματισμό) 
ώστε ο ήχος να φτάσει στο αυτί μας. Η διαφορετικές συχνότητες από τα διαφορετικά μουσικά όργανα 
είναι ένα από τα χαρακτηριστικά, που μας κάνουν να τα αναγνωρίζουμε. Έτσι αν κάποιο σταματήσει να 
παράγει τον χαρακτηριστικό του ήχο, θα το αντιληφθούμε ακόμα και αν δεν έχουμε οπτική επαφή με την 
ορχήστρα. Ένα ακόμα παράδειγμα από τη μουσική για την κατανόηση των διαφορετικών συχνοτήτων 
είναι ο μετρονόμος, δηλαδή η συσκευή που δίνει το τέμπο στον μουσικό. Μετακινώντας τη μικρή μάζα 
στο στέλεχος του μετρονόμου κάνουμε το τέμπο πιο γρήγορο (υψηλές συχνότητες – χαμηλές περίοδοι) ή 
πιο αργό (χαμηλές συχνότητες – υψηλές περίοδοι). 

Για να επανέλθουμε στο σεισμό, ο σεισμός ταλαντώνει τα μόρια των πετρωμάτων και έτσι η σεισμική 
ενέργεια μέσω των σεισμικών κυμάτων φτάνει από την εστία στο σεισμογραφικό όργανο. Τα 
χαρακτηριστικά της σεισμικής πηγής (κατ’ αντιστοιχία με τη μουσική πηγή), τα χαρακτηριστικά της 
διάδρομής διάδοσης των σεισμικών κυμάτων (κατ’ αντιστοιχία με το τι παρεμβάλλεται μεταξύ των 
μουσικών οργάνων και του ακροατή) και τα χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηματισμών κάτω από το 
σεισμογραφικό όργανο (κατ΄αντιστοιχία με τη θέση του ακροατή σε σχέση με τη θέση της ορχήστρας), 
καθορίζουν το σύνολο των συχνοτήτων (δηλαδή το συχνοτικό περιεχόμενο) που διαμορφώνουν τη 
σεισμική μας καταγραφή (ή το συνολικό ήχο που φτάνει στο αυτί του ακροατή). Έτσι ένας επιφανειακός 
σεισμός που βρίσκεται κοντά στο σεισμογραφικό όργανο δίνει στην καταγραφή μας υψηλές συχνότητες, 
συγκρινόμενος με έναν σεισμό που βρίσκεται μακριά από το σεισμογραφικό όργανο που παράγει και 
κύματα χαμηλών συχνοτήτων. Ένα συνεκτικό πέτρωμα συνεισφέρει στην καταγραφή μας με υψηλές 
συχνότητες (γιατί τα μόρια της ύλης έχουν συνεκτικούς δεσμούς και άρα δεν μπορούν να εκτελούν 
μεγάλες ταλαντώσεις), συγκρινόμενο με έναν χαλαρό εδαφικό σχηματισμό, ο οποίος συνεισφέρει στην 
καταγραφή μας με χαμηλές συχνότητες (γιατί τα μόρια της ύλης έχουν πιο χαλαρούς δεσμούς και άρα 
μπορούν να εκτελούν μεγαλύτερες ταλαντώσεις), όπως σχηματικά φαίνεται στην εικόνα 13. Τα επιμήκη 
(ή πρώτα, P) σεισμικά κύματα συνεισφέρουν με υψηλές συχνότητες στην καταγραφή, τα εγκάρσια (ή 
δεύτερα, S) σεισμικά κύματα συνεισφέρουν με ενδιάμεσες συχνότητες και τα επιφανειακά σεισμικά 
κύματα με χαμηλές συχνότητες. Το σύνολο αυτών των συχνοτήτων συνυπάρχουν στη σεισμική μας 
καταγραφή και συναποτελούν το συχνοτικό περιεχόμενο της σεισμικής μας καταγραφής. 

Σε ένα σεισμικό ψηφιακό σήμα λοιπόν, όπως π.χ. αυτό που φαίνεται στην εκόνα 10, περιέχονται υψηλές 
και χαμηλές συχνότητες. Ο εδαφικός θόρυβος της θέσης εγκατάστασης και ο ηλεκτρονικός θόρυβος του 
σεισμογραφικού οργάνου χαρακτηρίζονται από υψηλές συχνότητες, υψηλότερες από αυτές του 
σεισμικού σήματος. Για παράδειγμα, η συμμετοχή στην καταγραφή του θορύβου ενός κλιματιστικού 
μηχανήματος, που λειτουργεί κοντά στο σεισμογραφικό όργανο, προσθέτει στη σεισμική καταγραφή 



συχνότητες της τάξης των 50Hz (όσο είναι η συχνότητα του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος του 
ελληνικού δικτύου παροχής). Προσπαθώντας, να “βελτιώσουμε” την ποιότητα του σήματος πειραματι- 

                                 

Εικόνα 13. Σχηματική αναπαράσταση ενός συνεκτικού (αριστερά) και ενός χαλαρού (δεξιά) εδαφικού 
σχηματισμού και της σχετικής ταλάντωσης των μορίων της ύλης. 

ζόμαστε με την απομάκρυνση “άχρηστου θορύβου” από την καταγραφή μας, ώστε να επεξεργαστούμε το 
“χρήσιμο σεισμικό σήμα”. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε το εργαλείο “Filter”, που ανοίγει τη 
δυνατότητα να φιλτράρουμε (να απομακρύνουμε) από το σήμα μας τις πολύ χαμηλές ή/και τις πολύ 
υψηλές συχνότητες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στους πολιτικούς μηχανικούς (στους οποίους είναι 
χρήσιμες οι πληροφορίες από τους επιταχυνσιογράφους) χρήσιμες είναι οι συχνότητες μέχρι 25-30 Hz 
(γιατί η πλειονότητα των συνηθισμένων κατασκευών χαρακτηρίζεται από αυτής της κλίμακας 
συχνότητες), θα ξεκινήσουμε την πρώτη απομάκρυνση υψηλών συχνοτήτων από τη συχνότητα των 25Hz 
(λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές των συγκεκριμένων επιταχυνσιογράφων). 
Συμπληρώνουμε λοιπόν στο κουτάκι των χαμηλών συχνοτήτων έναν μικρό  αριθμό (π.χ. 0,05 Hz) και στο 
κουτάκι των υψηλών συχνοτήτων τα 25 Hz και τα εφαρμόζουμε (Apply). Ως αποτέλεσμα έχουμε ένα 
ελαφρύ “καθάρισμα” της καταγραφής μας και μια μικρή απομείωση της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης 
(από 15,126 counts σε 13,893 counts ή από 0,91cm/s2 σε 0,83 cm/s2). Αν προχωρήσουμε σε δραστικό 
φιλτράρισμα των συχνοτήτων (π.χ. των συχνοτήτων πάνω από 5Hz), τότε παρατηρούμε (εικόνα 15) ότι 
το σήμα μας καθαρίζει αρκετά ώστε να είναι εμφανής η άφιξη των P- και S-κυμάτων, αλλά συχγρόνως 
έχουμε και σημαντική (περί το 50%) μείωση της μέγιστης τιμής εδαφικής επιτάχυνσης (8,531 counts ή 
0,51 cm/s2). Συμπερασματικά λοιπόν, καταλήγουμε ότι το φιλτράρισμα των συχνοτήτων στο σεισμικό 
σήμα μας είναι μια διαδικασία πειραματική, εξαρτώμενη κατά περίπτωση από το τί θέτουμε ως 
προτεραιότητα στη μελέτη μας και έχοντας κατά νου ότι φιλτράρισμα δεν σημαίνει μόνο απομάκρυνση 
θορύβου, αλλά συγχρόνως και πιθανή απομάκρυνση χρήσιμης πληροφορίας. 

Εύρεση του χρόνου γένεσης και της επικεντρικής απόστασης του σεισμού 

Μια άλλη χρησιμότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού SeisGram2K, είναι η εύρεση της απόστασης του 
σταθμού καταγραφής από το επίκεντρο (επικεντρική απόσταση) και του χρόνο γένεσης του σεισμού 
λαμβάνοντας υπόψη τα σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας. Ακολούθως, τα 
αποτελέσματά μας μπορούμε να τα συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα άλλων σεισμολογικών κέντρων και 
να προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε τις διαφορές. 

Έτσι, στην εικόνα 16 βλέπουμε την καταγραφή μας από τον επιταχυνσιογράφο HERI στο 5ο Γυμνάσιο, 
στην οποία η σχέση σήμα προς θόρυβο είναι καλή (έχουμε καθαρή καταγραφή σε σχέση με τον εδαφικό 
και ηλεκτρονικό θόρυβο) και επομένως μπορούμε να διακρίνουμε με αρκετή ευκρίνεια τη χρονική στιγμή 
της άφιξης των επιμήκων (P-) σεισμικών κυμάτων στον κατακόρυφο Z αισθητήρα και των εγκαρσίων  



(S-) σεισμικών κυμάτων στους οριζόντιους N-S και E-W αισθητήρες. Δηλαδή εδώ παρατηρούμε ότι δεν 
χρειάζεται να εφαρμόσουμε φίλτρα, για να διακρίνουμε την άφιξη των διαφορετικών σεισμικών κυμάτων 
στο σταθμό μας. Το σήμα μας είναι αρκετά πάνω από τον εδαφικό και ηλεκτρονικό θόρυβο της 
καταγραφής μας.  

 

 

Εικόνα 14. Σύγκριση της καταγραφής του σταθμού HERH πριν (πάνω) και μετά (κάτω) την εφαρμογή του 
φιλτραρίσματος των υψηλών συχνοτήτων. Η μέγιστη τιμή των 15.126 counts, διαμορφώθηκε στα 13.893 

counts. 



 

Εικόνα 15. Εφαρμογή ενός ακραίου φιλτραρίσματος (απομάκρυνση των συχνοτήτων πάνω από τα 5 Hz), με 
αποτέλεσμα τη μεγάλη απομείωση της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης (από 15,125 counts σε 8,531 counts), 

αλλά με ταυτόχρονη πολύ καθαρή ανάδειξη των πρώτων (P-) και δεύτερων (S-) σεισμικών κυμάτων. 

 

Εικόνα 16. Η καταγραφή του σταθμού HERI (5ο Γυμνάσιο), με εμφανή την είσοδο των πρώτων (P) και των 
δεύτερων (S) σεισμικών κυμάτων. 

 

P - κύμα 

S - κύμα 

P- κύματα 
S- κύματα 



Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο πλήκτρο γρήγορης πρόσβασης από το μενού του προγράμματος, ανοίγει 
ένα νέο παράθυρο (εικόνα 17). Εδώ εμφανίζονται οι καμπύλες χρόνων διαδρομής των σεισμικών 
κυμάτων, που μας δείχνουν σε πόσο χρόνο διανύει πόση απόσταση κάθε σεισμικό κύμα. Ο κατακόρυφος 
άξονας του διαγράμματος είναι απόσταση (σε km) και σε αυτόν θα μετρήσουμε την επικεντρική 
απόσταση (την απόσταση σταθμού – επικέντρου) και ο οριζόντιος άξονας είναι χρόνος και σε αυτόν θα 
μετρήσουμε τον χρόνο που έκαναν τα σεισμικά κύματα για να φτάσουν στο σταθμό μας. Αυτόν τον  

 

Εικόνα 17. Το παράθυρο με τις καμπύλες χρόνων διαδρομής στο οποίο υπολογίζεται η επικεντρική 
απόσταση και ο χρόνος γένεσης του σεισμού. 

χρόνο τον αφαιρούμε από τη χρονική στιγμή που φτάνει το σεισμικό κύμα στο σταθμό μας και 
βρίσκουμε το χρόνο μηδέν, δηλαδή τη χρονική στιγμή κατά την οποία ξεκίνησαν τα σεισμικά κύματα 
από την εστία. 

Παρατηρώντας τη μορφή του διαγράμματος, βλέπουμε ότι για την ίδια απόσταση το P-κύμα απαιτεί 
λιγότερο χρόνο για να τη διανύσει σε σύγκριση με το S-κύμα, ενώ αντίστοιχα για τον ίδιο χρόνο τα P-
κύματα διατρέχουν μεγαλύτερη απόσταση σε σύγκριση με τα S-κύματα. Τα παραπάνω ως αποτέλεσμα 
της μεγαλύτερης ταχύτητας διάδοσης των P-κυμάτων (8km/s στο μανδύα, 6,8-4,5km/s από τη βάση του 
φλοιού μέχρι την επιφάνεια) έναντι των S-κυμάτων (4,5km/s στο μανδύα, 3,8-2,5km/s από τη βάση του 
φλοιού μέχρι την επιφάνεια). Μπορούμε να πειραματιστούμε αλλάζοντας αυτές τις τιμές, για να 



διαπιστώσουμε πώς μεταβάλλονται οι καμπύλες των P- και S-κυμάτων, ωστόσο οι παραπάνω τιμές 
θεωρούνται αντιπροσωπευτικές. 

Στο παράθυρο με τις καμπύλες χρόνων διαδρομής μπορούμε να επέμβουμε και να αλλάξουμε τα 
σεισμολογικά – τεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής των σεισμογραφικών σταθμών και του 
επικέντρου. Η περιοχή της Κρήτης, ως τμήμα της περιοχής σύγκρουσης των λιθοσφαιρικών τεμαχών της 
Αφρικής και της Ευρασίας θα χαρακτηρίζεται από σχετικά παχύ φλοιό,  ως εκ τούτου το κουτάκι που 
αφορά το βάθος της διαχωριστικής επιφάνειας μεταξύ φλοιού και μανδύα – ασυνέχεια Mohorovičic 
(Moho depth), μπορεί να παραμείνει στα 35km. Το εστιακό βάθος του σεισμού από την επίλυση του 
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου (εικόνα 1) αναφέρεται στα 23km. Μπορούμε να πειραματιστούμε με αυτές 
τις τιμές και να παρατηρήσουμε πώς μεταβάλλονται οι καμπύλες που αναφέρονται στα P- και S-σεισμικά 
κύματα.  

Με το ποντίκι κάνουμε κλικ στο δεξί περιθώριο του παραθύρου των κυματομορφών (εικόνα 16) του 
προγράμματος SeisGram2K στο ύψος της κυματομορφής που μας ενδιαφέρει και παρατηρούμε ότι το 
περιθώριο χρωματίζεται με το χρώμα της αντίστοιχης κυματομορφής. Αυτή η κυματομορφή θα 
παρουσιαστεί στο διάγραμμα των καμπυλών χρόνων διαδρομής της εικόνας 17. Με πατημένο το 
αριστερό πλήκτρο του ποντικιού μπορούμε να μετακινήσουμε την κυματομορφή προς κάθε κατεύθυνση, 
έτσι ώστε να κάνουμε να συμπέσουν το P- και S-κύμα της κυματομορφής στην αντίστοιχη καμπύλη των 
P- και S- κυμάτων. Μετακινώντας την κυματομορφή μας βλέπουμε ότι αλλάζουν οι αριθμητικές ενδείξεις 
που αναφέρονται στην επικεντρική απόσταση (dist), στη χρονική διαφορά άφιξης του P- και S- κύματος 
στον επιταχυνσιογράφο μας (Ts-Tp) και στη χρονική διαφορά μεταξύ του σημείου τομής των αξόνων 
(που αντιστοιχεί στο χρόνο γένεσης του σεισμού) και στο χρόνο άφιξης του P-κύματος στον 
επιταχυνσιογράφο μας (Tp-T0). Αν μεγενθύνουμε και την καταγραφή μας (με πατημένο το αριστερό 
πλήκτρο του ποντικιού και επιλέγοντας μια παραλληλόγραμμη περιοχή από την καταγραφή μας) 
μπορούμε με μεγαλύτερη ευκρίνεια να διακρίνουμε την άφιξη του P- και του S- κύματος (εικόνα 18). 
Γενικώς, αν και το P-κύμα μπορούμε πιο εύκολα να το διακρίνουμε, εκεί που το πλάτος της καταγραφή 
μας εμφανώς ξεφεύγει από τον εδαφικό και ηλεκτρονικό θόρυβο, το S-κύμα σε αρκετές περιπτώσεις είναι 
πιο δύσκολο να γίνει διακριτό (εκεί που το πλάτος της καταγραφής γίνεται πιο μεγάλο και συγχρόνως 
εκεί που αλλάζει το συχνοτικό περιεχόμενο – οι συχνότητες μειώνονται σε σχέση με το προηγούμενο 
τμήμα της καταγραφής μας). Εκεί απαιτείται η εμπειρία, που προέρχεται από τη μελέτη πολλών 
σεισμικών καταγραφών. Στην εικόνα 18 βλέπουμε λοιπόν τις ενδείξεις του δείκτη του ποντικιού, για το 
P-κύμα να μας αναφέρει το χρόνο άφιξης στον επιταχυνσιογράφο μας 10:23:19 στον κατακόρυφο (Ζ) 
αισθητήρα μας, για το S-κύμα 10:23:34 στον οριζόντιο (N-S) αισθητήρα μας.  

Μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια ένδειξη, όταν τοποθετούμε την καταγραφή μας στο διάγραμμα των 
καμπυλών χρόνων διαδρομής για τη διαφορά Ts-Tp, ότι είναι περίπου 15s. Με πιο ευκρινή την 
καταγραφή μας αφού τη μεγενθύναμε και τοποθετώντας την στο διάγραμμα των καμπυλών χρόνων 
διαδρομής, ώστε να αντιστοιχίσουμε τα P- και S- κύματα στις αντίστοιχες καμπύλες, βρίσκουμε μια 
επικεντρική απόσταση της τάξης των 108km από τον επιταχυνσιογράφο μας και ένα χρόνο γένεσης 
10h:23m:00,356s, που προκύπτει από την αφαίρεση από το χρόνο άφιξης του P-κύματος στο σταθμό μας 
(10:23:19,356) του χρόνου των 19s που υπολογίζει το λογισμικό (Tp-T0=19s).  

 



 

 

Εικόνα 18. Η καταγραφή μας υπό μεγέθυνση για να γίνουν πιο ευκρινή τα P- και S- κύματα. 

P- κύμα 

S- κύμα 



 

Εικόνα 19. Η μεγενθυμένη καταγραφή του επιταχυνσιογράφου HERI (αισθητήρας Υ, N-S) στο διάγραμμα 
των καμπυλών χρόνων διαδρομής προσαρμοσμένη, έτσι ώστε Ts-Tp να αντιστοιχεί στη χρονική διαφορά του 

χρόνου άφιξης των P- και S-κυμάτων των 15s που φαίνεται στην εικόνα 17. 

Αυτόν τον χρόνο γένεσης και αυτήν την επικεντρική απόσταση έχουμε να τα συγκρίνουμε με το χρόνο 
γένεσης και το επίκεντρο που υπολόγισε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ή άλλα σεισμολογικά κέντρα. Στην 
εικόνα 1 το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο δίνει χρόνο γένεσης 10:22:55,95 και επίκεντρο με συντεταγμένες 
35,206Ν 26,193Ε , το οποίο απέχει 97km από τη θέση HERI, ενώ το Ευρω-Μεσογειακό κέντρο δίνει 
χρόνο γένεσης 10:22:55,8 και επίκεντρο με συντεταγμένες 35,22 N 26,18Ε, το οποίο απέχει από τη θέση 
HERI 96km. Δηλαδή, έχουμε μια διαφορά στο μεν χρόνο γένεσης περί τα 4,5s, στο δε επίκεντρο περί τα 
12 km. 

Ας εξετάσουμε τώρα μια άλλη καταγραφή από το δίκτυο των επιταχυνσιογράφων σε σχολεία του 
Ηρακλείου, αυτήν που προέρχεται από τον επιταχυνσιογράφο του 8ου Γυμνασίου (HERK, εικόνα 20). Αν 
μεγενθύνουμε την καταγραφή μας, βλέπουμε πόσο ευκρινή είναι τα διαφορετικά σεισμικά κύματα. Από 
τον Z αισθητήρα του επιταχυνσιογράφου βρίσκουμε το χρόνο άφιξης του P-κύματος στο σταθμό, 



10:23:12,265), ενώ από τον οριζόντιο αισθητήρα μπορούμε να  διακρίνουμε τα S- κύματα 
(10:23:25,340). Η χρονική διαφορά άφιξης των δύο διαφορετικών σεισμικών κυμάτων είναι περί τα 13s. 

 

 

 

Εικόνα 20. Η μεγενθυμένη καταγραφή του επιταχυνσιογράφου HERK (8ο Γυμνάσιο), με ευκρινή την άφιξη 
του P- και S-κύματος. 

 

P- κύμα 

S- κύμα 



 

Χρησιμοποιώντας το διάγραμμα των καμπυλών χρόνων διαδρομής και τοποθετώντας κατάλληλα την 
καταγραφή μας (εικόνα 21), το πρόγραμμα υπολογίζει μια επικεντρική απόσταση 90km και ένα χρόνο 
γένεσης 10:22:55,465 (από το χρόνο άφιξης του P-κύματος, 10:23:12,265 αφαιρούμε τα 16,8s). Δηλαδή, 
βλέπουμε σε αυτήν την περίπτωση, ότι είμαστε πιο κοντά στις αντίστοιχες τιμές που δίνουν το 
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και το Ευρω-Μεσογειακό κέντρο, παρουσιάζοντας σχεδόν ίδιο χρόνο γένεσης 
και περί τα 7km διαφορά στην επικεντρική απόσταση. 

Στην εικόνα 22 έχουμε τις καταγραφές από τους επιταχυνσιογράφους στις θέσεις HERL (5ο ΓΕΛ) και 
HERJ (4ο ΓΕΛ) και τα αντίστοιχα διαγράμματα καμπυλών χρόνων διαδρομής που μας δίνουν χρόνο 
γένεσης 10:22:54,400 και 10:23:03.564 και επικεντρικές αποστάσεις 97 km και 92 km. 

 

 

Εικόνα 21. Το διάγραμμα των καμπυλών χρόνων διαδρομής με προσαρμοσμένη την καταγραφή από τον 
επιταχυνσιογράφο HERK (8ο Γυμνάσιο). 



    

    

Εικόνα 22. Οι μεγενθυμένες καταγραφές των επιταχυνσιογράφων HERL (5ο ΓΕΛ) πάνω και HERJ (4ο 
ΓΕΛ) κάτω, και τα αντίστοιχα διαγράμματα των καμπυλών χρόνων διαδρομής με προσαρμοσμένες πάνω 

τους τις καταγραφές. 

Αποτύπωση των αποτελεσμάτων σε χάρτη. 

Όπως είδαμε προηγουμένως, από κάθε μια καταγραφή μπορούμε να βρούμε το πότε και το πού έγινε ο 
σεισμός. Όπως δείχνει σχηματικά η εικόνα 23, όσο πιο μικρή είναι η χρονική διαφορά άφιξης των S- και 
P- κυμάτων τόσο πιο μικρή είναι η επικεντρική απόσταση και τόσο πιο κοντά χρονικά είναι ο χρόνος 
γένεσης του σεισμού. Γνωρίζοντας την επικεντρική απόσταση κάθε σταθμού, μπορούμε με κέντρο το 
σταθμό και ακτίνα ίση με την κεντρική απόσταση να σχεδιάσουμε έναν κύκλο. Είναι φανερό ότι το 
επίκεντρο θα βρίσκεται πάνω στην περιφέρεια αυτού του κύκλου. Απαιτούνται 3 τουλάχιστον σταθμοί με 
τις καταγραφές τους, για να ορισθεί ως επίκεντρο του σεισμού το σημείο τομής τους.  

Για να γίνει αυτό πρακτικά θα πρέπει να έχουμε σε ένα χάρτη τις ακριβείς θέσεις των σεισμογραφικών 
σταθμών από τις καταγραφές των οποίων θα υπολογίσουμε και θα σχεδιάσουμε τους κύκλους, πάντα με 
τη σωστή χαρτογραφική κλίμακα. Ένα ελεύθερο γεωγραφικό λογισμικό είναι το Google Earth, του 
οποίου η εγκατάσταση γίνεται από την ιστοσελίδα του λογισμικού (google.com/earth/versions) 
κατεβάζουμε το πακέτο εγκατάστασης και ακολουθούμε τις οδηγίες (εικόνα 24). 

Ακολούθως εισάγουμε το αρχείο Δίκτυο Ηρακλείου.kmz, το οποίο έχει δημιουργηθεί (είτε το 
δημιουργούμε μόνοι μας είτε το αιτούμαστε έτοιμο από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο) γνωρίζοντας τις 
γεωγραφικές συντεταγμένες των επιταχυνσιογράφων του Ηρακλείου και ορίζοντας το σύμβολο, το 
χρώμα και την επιγραφή κάθε επιταχυνσιογράφου (εικόνα 25). Ο χάρτης πλέον θα περιλαμβάνει τις 



θέσεις των επιταχυνσιογράφων στις πραγματικές τους θέσεις. Γενικώς, τα αρχεία που εισάγουμε στο 
Google Earth και που ανταποκρίνονται σε ένα σύνολο ομοειδών θεμάτων έχουν κατάληξη kmz (π.χ 
επίκεντρα σεισμών γύρω από την Κρήτη για τη χρονική περίοδο 1/1/2020-σήμερα, οι θέσεις των 
σχολικών μονάδων στο Ηράκλειο κλπ). 

 

Εικόνα 23. Από τις καταγραφές και τις καμπύλες χρόνων διαδρομής των σεισμικών κυμάτων υπολογίζουμε 
το χρόνο γένεσης και την επικεντρική απόσταση. 

 

 

Εικόνα 24. Λήψη του προγράμματος Google Earth για Desktop. 



 

 

Εικόνα 25. Οι θέσεις των επιταχυνσιογράφων του Ηρακλείου, μετά την εισαγωγή του αρχείο Δίκτυο 
Ηρακλείου.kmz. 

Από το μενού Εργαλεία/Επιλογές (εικόνα 26) μπορούμε να παραμετροποιήσουμε ορισμένα 
προαπαιτούμενα (π.χ. m ή km για τις αποστάσεις, δεκαδικές μοίρες για τις γεωγραφικές συντεταγμένες, 
γραμματοσειρές, αρχικά χρώματα κλπ.). 

 

Εικόνα 26. Παραμετροποίηση του Google Earth. 



Με τη ρόδα κύλισης του ποντικιού εμπρός-πίσω κάνετε zoom-in / zoom-out. Τοποθετούμε το σχολείο 
(δηλαδή τη θέση του επιταχυνσιογράφου) στο κέντρο της οθόνης (εικόνα 27). Επιλέγουμε από τα 
Εργαλεία τον “Χάρακα” και από το μενού του “Χάρακα” τον “Κύκλο”. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να 
σχεδιάσουμε ένα κύκλο με κέντρο το σχολείο και ακτίνα τα km που έχουμε βρει για την καταγραφή μας 
από το SeisGram2K. Σε πρώτη φάση η επιλογή Πλοήγηση με το ποντίκι πρέπει να είναι 
απενεργοποιημένη. Μετά, επειδή πρέπει να κάνoυμε zoom-out για να μετακινηθούμε σε μεγαλύτερες 
αποστάσεις, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. 

 

 

Εικόνα 27. Διαδικασία σχεδιασμού κύκλου με κέντρο τη θέση του επιταχυνσιογράφου και ακτίνα την 
επικεντρική απόσταση που υπολογίσαμε για κάθε σταθμό από το SeisGram2K. 

Τοποθετώντας τον κέρσορα στο σχολείο και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού αρχίζουμε 
να απομακρυνόμαστε και θα δούμε τον κύκλο να ανοίγει με ταυτόχρονη αύξηση της ένδειξης της ακτίνας 
του στο σχετικό παράθυρο. Μετά από εδώ, χρειάζεται να ενεργοποιηθεί η επιλογή Πλοήγηση με το 



ποντίκι, ώστε να μπορούμε να μετακινούμαστε στο χάρτη και να ανοίγουμε περισσότερο τον κύκλο, 
πιάνοντας με το ποντίκι το σημείο τομής ακτίνας με περιφέρεια και πατώντας πάλι το αριστερό πλήκτρο. 

Εφαρμόζοντας τα παραπάνω για τις 4 καταγραφές που αναλύσαμε πιο πάνω (για τις οποίες είχαμε πιο 
ευκρινή P- και S- κύματα, εκτός δηλαδή της καταγραφής από HERH), σχεδιάζουμε τους 4 κύκλους όπως 
φαίνονται στην εικόνα 28. Το ερώτημα είναι γιατί οι 4 κύκλοι δεν τέμνονται, επομένως δεν μπορούμε να 
ορίσουμε το επίκεντρο. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι όπως βλέπουμε στην εικόνα 28, όλοι 
οι επιταχυνσιογράφοι του Ηρακλείου είναι συγκεντρωμένοι στο κέντρο της περιοχής ή, με άλλα λόγια ότι 
το δίκτυο των σταθμών που διαθέτουμε είναι περιορισμένο σε σχέση με το επίκεντρο του σεισμού.  Λόγω 
της σχετικά μεγάλης απόστασης των 100km περίπου, είναι σαν να διαθέτουμε μόνο ένα σεισμογραφικό 
σταθμό. Στη Σεισμολογία για να έχουμε ακρίβεια στον προσδιορισμό του επικέντρου, πρέπει το δίκτυό 
μας να αποτελείται από σταθμούς, γεωγραφικά ομοιόμορφα κατανεμημένους γύρω από το επίκεντρο. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή το επίκεντρο έχει προσδιοριστεί στη νοτιοανατολική άκρη του 
Ελληνικού χώρου, είναι φανερό ότι ακόμα και αν χρησιμοποιούσαμε ολόκληρο το δίκτυο του 
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου θα υπήρχε σχετική αβεβαιότητα λόγω της μονόπλευρης ανάπτυξής του. 
Ωστόσο, είναι γεωγραφικά κατανεμημένοι σε μια ευρύτερη περιοχή (ολόκληρος ο Ελληνικός χώρος) και 
επομένως η επίλυση του σεισμού έχει μεγαλύτερη ακρίβεια, απ’ ό,τι μόνο οι 4 σταθμοί μας στο 
Ηράκλειο. Μπορούμε ως παράδειγμα να χρησιμοποιήσουμε κάποιους από τους σεισμολογικούς 
σταθμούς του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της περιοχής του ΝΑ Αιγαίου, σχεδιάζοντας τους αντίστοιχους 
κύκλους με βάση τις επικεντρικές τους αποστάσεις που βρίσκουμε από την σχετική ιστοσελίδα 
(http://bbnet.gein.noa.gr/Events/2020/04/noa2020hdjke_info.html). 

 

 

Εικόνα 28. Το παράθυρο του γεωγραφικού λογισμικού Google Earth με σημειωμένες τις θέσεις των 
επιταχυνσιογράφων του Ηρακλείου και τους αντίστοιχους 4 κύκλους που ορίζονται από την επικεντρική 

απόσταση κάθε σταθμού. 



Στο παράθυρο του Google Earth έχουμε προσθέσει τις θέσεις των σεισμολογικών σταθμών (με βάση τις 
αντίστοιχες γεωγραφικές συντεταγμένες) ZKR (Ζάκρος, απόσταση 12 km), KRPA (Κάρπαθος, απόσταση 
97 km), THRA (Σαντορίνη, απόσταση 142 km), GVD (Γάβδος, απόσταση 195 km), ARCA (Αρχάγγελος 
Ρόδου, απόσταση 207 km), ANKY (Αντικήθυρα, απόσταση 270 km) και με την διαδικασία που 
περιγράφηκε πιο πάνω σχεδιάζουμε τους κύκλους (εικόνα 29).  

 

 

Εικόνα 29. Οι σεισμολογικοί σταθμοί του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου με τις επικεντρικές αποστάσεις των 
οποίων σχεδιάστηκαν οι αντίστοιχοι κύκλοι (μαύρο χρώμα). Κάτω, χάρτης επικεντρωμένος στην ανατολική 
Κρήτη, που δείχνει την περιοχή όπου οι κύκλοι τέμνονται και τις θέσεις των λύσεων για το επίκεντρο του 
Γεωδυναμικού Ινστιτούτου (NOA_20200411) και Ευρω-Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου 
(CSEM_20200411). 



Παρατηρούμε ότι και στην περίπτωση των σεισμολογικών σταθμών οι κύκλοι δεν τέμνονται όλοι σε ένα 
σημείο, αλλά ορίζουν μια ευρύτερη περιοχή, στην οποία τοποθετείται το επίκεντρο. Αυτό είναι 
αποτέλεσμα της ανομοιογένειας της Γης. Η θέση του επικέντρου ορίζεται με μαθηματικούς 
υπολογισμούς από σχετικό λογισμικό, ώστε να υπάρχει το μικρότερο σφάλμα για κάθε έναν σταθμό. 
Ακολούθως, με βάση αυτή τη θέση του επικέντρου υπολογίζεται και ο χρόνος γένεσης του σεισμού, πάλι 
με το μικρότερο δυνατό σφάλμα για κάθε σταθμό. Τα σφάλματα αυτά αυξάνονται ή μειώνονται σε σχέση 
με το γενικό μοντέλο των ταχυτήτων των σεισμικών κυμάτων και τα βάθη των διαχωριστικών 
επιφανειών των διαφόρων γεωλογικών σχηματισμών που λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά, δηλαδή από το 
διάγραμμα των καμπυλών χρόνων διαδρομής. 

Αποστολή παρατηρήσεων για τις επιπτώσεις του σεισμού. 

Οι παρατηρήσεις για τις επιπτώσεις του σεισμού από τοπικούς παρατηρητές (δημότες, τουρίστες κλπ) 
είναι πολύ σημαντικές για τους επιστήμονες, διότι αφενός δεν είναι δυνατόν οι επιστήμονες να 
βρίσκονται στην επικεντρική περιοχή του σεισμού αφετέρου γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα πολύ 
πυκνό δίκτυο σεισμογραφικών οργάνων σε κάθε επικεντρική περιοχή. Οι μακροσεισμικές παρατηρήσεις, 
όπως λέγονται,  σε περιόδους που δεν υπήρχαν σεισμογραφικά όργανα (ιστορικοί χρόνοι) ή σε περιόδους 
που τα σεισμογραφικά δίκτυα ήταν πιο αραιά και χαμηλών τεχνικών προδιαγραφών (μέχρι και τη 10ετία 
του ’80), ήταν οι μόνες που μπορούσαν να αξιολογηθούν από τους επιστήμονες για να ποσοτικοποιηθούν 
οι εστιακές παράμετροι κάθε σεισμού. Με τις μακροσεισμικές παρατηρήσεις κατασκευάζονται οι χάρτες 
ισοσείστων, δηλαδή καμπυλών που συνδέουν τοποθεσίες με τις ίδιες τιμές μακροσεισμικής έντασης ή με 
άλλα λόγια τοποθεσίες που ο σεισμός προκάλεσε όμοιες επιπτώσεις ή έγινε το ίδιο αισθητός ή και δεν 
έγινε καθόλου αισθητός (εικόνα 30).  

 

Εικόνα 30. Παραδείγματα χαρτών ισοσείστων (μακροσεισμικής έντασης). Αριστερά για σεισμό στο 
Σαρωνικό κόλπο το 1922 σχεδιασμένος με το χέρι και δεξιά για το σεισμό της Αθήνας του 1999 
σχεδιασμένος από πρόγραμμα Η/Υ με εφαρμογή γεωστατιστικής μεθόδου. 

 

Η μακροσεισμική ένταση (διαφορετική παράμετρος από το μέγεθος του σεισμού, το οποίο αναφέρεται 
στην εστία του σεισμού και δείχνει πόσο μεγάλος είναι ο σεισμός), αποτυπώνεται σε ιδιαίτερη 12βάθμια 



κλίμακα (π.χ. Mercalli ή EMS98, εικόνα 31) από I (= ο σεισμός δεν έγινε αισθητός) μέχρι IX (= ο 
σεισμός προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή). Για έναν ισχυρό σεισμό που το επίκεντρό του είναι 
κοντά σε μια κατοικημένη περιοχή μπορεί να έχουμε μακροσεισμική ένταση της τάξης του IX 
(καταρρεύσεις κτηρίων, σοβαρές ζημιές, πανικός σε όλους κλπ), ενώ σε μεγάλες αποστάσεις, π.χ. 
τριακοσίων χιλιομέτρων, η μακροσεισμική ένταση είναι της τάξης του I (= ο σεισμός δεν γίνεται 
αισθητός). Για πρώτη φορά ζητήθηκε από παρατηρητές να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους και τις 
ενέργειές τους τη στιγμή του σεισμού και μετά, κατά το μεγάλο σεισμό της Λισσαβώνας (1755).  

 

Εικόνα 31. Συνοπτική παρουσίαση της 12βάθμιας μακροσεισμικής κλίμακας EMS98, με συγκριτική 
αναπαράσταση των αναμενόμενων βλαβών σε κτήρια για κάθε βαθμό μακροσεισμικής έντασης. Πηγή 
http://media.gfz-potsdam.de/gfz/sec26/resources/documents/PDF/EMS-98_Original_englisch.pdf 

Ακόμα και σήμερα, που τα σεισμογραφικά δίκτυα είναι εξελιγμένα τεχνικά και μεταδίδουν την 
πληροφορία σε πραγματικό χρόνο σε πολλά σεισμολογικά κέντρα ταυτόχρονα, οι μακροσεισμικές 
παρατηρήσεις εξακολουθούν να είναι σημαντικές. Με την ανάπτυξη των Η/Υ και των τηλεπικοινωνιών 
έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές στο διαδίκτυο ή στα κινητά τηλέφωνα, όπου οι παρατηρητές μπορούν να 
αποτυπώσουν τις παρατηρήσεις τους είτε επιλέγοντας ένα σκίτσο που αποδίδει καλύτερα το τί είδαν ή 
πώς αισθάνθηκαν, είτε υποβάλλοντας φωτογραφίες από βλάβες που είδαν, είτε απαντώντας σε ένα 
λεπτομερές ερωτηματολόγιο. Οι παρατηρήσεις αυτές αξιολογούνται αυτόματα από εξειδικευμένα 
προγράμματα Η/Υ ή από έμπειρους επιστήμονες και η τιμή της μακροσεισμικής έντασης για τη θέση του 
παρατηρητή ενσωματώνεται και συναξιολογείται με τις ενόργανες μετρήσεις από τα σεισμογραφικά 
δίκτυα. Το σύνολο των δεδομένων που συγκεντρώνει το σεισμολογικό κέντρο αποτυπώνεται στους 
λεγόμενους χάρτες αισθητότητας που δημιουργούνται λίγα λεπτά μετά από έναν ισχυρό σεισμό και 
αποστέλλονται στην Πολιτική Προστασία για παροχή βοήθειας σε συγκεκριμένες περιοχές. 



Το Ευρω-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το οποίο συγκεντρώνει δεδομένα και πληροφορίες που 
παρέχονται από όλα τα εθνικά σεισμολογικά κέντρα και είναι αποτέλεσμα διεθνών συνεργασιών μέσω 
ερευνητικών προγραμμάτων, διαθέτει μια εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας, που ονομάζεται LastQuake 
(εικόνες 32, 33 και 34). Η εφαρμογή αυτή υπάρχει και για Η/Υ και παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα 
για πλήρη ενημέρωση για κάθε σεισμό (σε παγκόσμια κλίμακα ή σε συγκεκριμένη περιοχή), για μέτρα 
προστασίας και για υποβολή των παρατηρήσεων μετά την επιλογή του σεισμού. Η γνωστοποίηση της 
θέσης του χρήστη τη στιγμή για την οποία αναφέρει τις παρατηρήσεις του είναι απαραίτητη ώστε οι 
παρατηρήσεις να μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα χάρτη (αυτό γίνεται αυτόματα στην περίπτωση του 
κινητού τηλεφώνου). 

     

Εικόνα 32. Η εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας LastQuake (αριστερά) και η εφαρμογή για Η/Υ (δεξιά) με την 
επιλογή του σεισμού ενδιαφέροντος. 

 

Εικόνα 33. Επιλογή της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου (μεγαλύτερη λεπτομέρεια) ή της αποστολής 
ενδεικτικών φωτογραφιών. 



 

Εικόνα 34. Η 12βάθμια μακροσεισμική κλίμακα EMS98 αποτυπωμένη σε cartoons για γρήγορη επιλογή και 
αποστολή της πιο αντιπροσωπευτικής εικόνας για τη θέση του παρατηρητή, διαθέσιμη στην εφαρμογή 

κινητής τηλεφωνίας LastQuake. 

 

Συμπεράσματα. 

Η συνολική παρουσίαση της διαδικασίας ανάλυσης καταγραφών σεισμογραφικών οργάνων, δεν έχει 
σκοπό να κάνει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές έμπειρους σεισμολόγους. Ο σκοπός είναι να 
καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ένας γεωεπιστήμονας κάθε φορά που συμβαίνει ένας 
σεισμός. Γίνεται κατανοητή η χρησιμότητα της ανάπτυξης με κριτήρια και της αξιόπιστης λειτουργίας 
σεισμογραφικών δικτύων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση της Πολιτείας και του ευρέος κοινού. 
Η εγκατάσταση και η λειτουργία σεισμογραφικών οργάνων σε σχολεία, αφενός αναπτύσσει δεξιότητες 
των μαθητών (ηλεκτρονικά, φυσική, μαθηματικά, πληροφορική), αφετέρου εντασσόμενα στο εθνικό 
σεισμογραφικό δίκτυο, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη υποστήριξή τους και λειτουργία με τη βοήθεια 
εξειδικευμένων επιστημόνων και τεχνικών που παρέχουν εκλαϊκευμένα τις γνώσεις τους και την εμπειρία 
τους.  

Επιπλέον, η εμπλοκή του εκπαιδευτικού πληθυσμού στη διαδικασία αποστολής παρατηρήσεων για τις 
επιπτώσεις του σεισμού από την περιοχή που βρίσκεται ο εκάστοτε παρατηρητής, εμπλουτίζει τα 
διαθέσιμα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες και τα σεισμολογικά κέντρα για επιχειρησιακές 



δράσεις Πολιτικής Προστασίας. Η εξοικείωση λοιπόν του πληθυσμού με το φαινόμενο του σεισμού, 
τροφοδοτεί αυτή τη διαδικασία. Αν δούμε και πάλι την εικόνα 12, φαίνεται ότι υπήρξαν μόνο 55 
παρατηρητές που απέστειλαν τις παρατηρήσεις τους. Ωστόσο ο πληθυσμός, ο οποίος αισθάνθηκε το 
σεισμό είναι πολύ μεγαλύτερος, και καταλαμβάνει τουλάχιστον την Ανατολική Κρήτη, ενώ και από τα 
μεγάλα αστικά κέντρα (όπως Αγιος Νικόλαος, Ηράκλειο) οπωσδήποτε θα υπήρξαν πολλοί περισσότεροι 
κάτοικοι που θα αισθάνθηκαν το σεισμό και θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε αυτή τη διαδικασία. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον 
Δρα Ιωάννη Καλογερά (i.kalog@noa.gr) ή με τον Δρα Νικόλαο Μελή (nmelis@noa.gr).  

 

 


