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Εισαγωγή στην δραστηριότητα 

 Ζούµε σε µια ιδιαίτερα σεισµογενή χώρα, που συχνά δοκιµάζεται από σεισµούς. 
Η ανάπτυξη συστηµάτων προειδοποίησης είναι απαραίτητη για την προστασία 
όλων µας. 

Πώς µπορούµε να αντιληφθούµε εγκαίρως µια σεισµική δόνηση; Τι συστήµατα 
συναγερµών υπάρχουν για την έγκαιρη προειδοποίηση ενός σεισµού; Τι σχέση 
µπορεί να έχει ένα ηλεκτρικό κύκλωµα µε την αντισεισµική προστασία; 

Στη δραστηριότητα αυτή θα φτιάξουµε το δικό µας συναγερµό σεισµού, 
χρησιµοποιώντας τις αρχές της φυσικής και ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωµα. Έτσι 
θα δούµε βιωµατικά πώς η επιστήµη µας δίνει τα εργαλεία για να µελετήσουµε 
τον κόσµο γύρω µας αλλά και για να προστατευθούµε από τις µεγαλύτερες 
φυσικές καταστροφές! Είστε έτοιµοι να εφαρµόσετε τις γνώσεις σας;

Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να εκτελεστεί συµπληρωµατικά µε την 
εκπαδευτική δραστηριότητα «Σεισµοί» της ενότητας «∆ιαδραστική ∆ιδασκαλία 
Θετικών Επιστηµών» αλλά και ως µέρος της Ενότητας «Ηλεκτρισµός». 

παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και όλους όσους 
θέλουν να διασκεδάσουν µε την επιστήµη

Απευθύνεται σε:

Προτείνεται για µαθητές 
Γυµνασίου

Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο

Βασικές αρχές κυµατικής: εγκάρσια και 
διαµήκη κύµατα. Σεισµικό επίκεντρο, 
πρωτεύοντα και δευτερεύοντα σεισµικά 
κύµατα. Βασικές αρχές ηλεκτρισµού. 
Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βλέπε 
δραστηριότητα «Σεισµοί» της ενότητας 
«∆ιαδραστική ∆ιδασκαλία Θετικών 
Επιστηµών» και τις δραστηριότητες της 
Ενότητας «Ηλεκτρισµός»

Απαιτούµενες γνώσεις: 

• Πρακτική εφαρµογή ενός 
ηλεκτρικού κυκλώµατος

• Κατανόηση των βασικών 
στοιχείων ενός 
συστήµατος συναγερµού

• Κατασκευή ενός 
συστήµατος συναγερµού 
που αντιλαµβάνεται 
σεισµικές δονήσεις

Στόχοι δραστηριότητας:

Ηλεκτρισµός 3: Φτιάξε το δικό σου συναγερµό σεισµού



Εκτέλεση δραστηριότητας

Οι σεισµοί 

Όπως θα δούµε πιο αναλυτικά στη βιωµατική δραστηριότητα «Φτιάξε τη δική 
σου σεισµική τράπεζα» αλλά και στη δραστηριότητα «Σεισµοί», ένας σεισµός 
είναι µια βίαιη ταλάντωση εξαιτίας της απότοµης µετακίνησης µαζών στο 
στερεό φλοιό της Γης. Η ανατάραξη αυτή προκαλεί µια ξαφνική απελευθέρωση 
ενέργειας, δηµιουργώντας σεισµικά κύµατα, τα οποία φτάνουν µέχρι την 
επιφάνεια της Γης, προκαλώντας σεισµικές δονήσεις. 

Η αντισεισµική προστασία είναι ένας τοµέας που απαιτεί τη συνεργασία πολλών 
επιστηµονικών ειδικοτήτων: γεωλόγων, σεισµολόγων, πολιτικών µηχανικών, 
µηχανολόγων και πολλών ακόµα ειδικοτήτων. Όπως είδαµε στην 
δραστηριότητα «Φτιάξε τη δική σου σεισµική τράπεζα», ένα πολύ σηµαντικό 
κοµµάτι της προστασίας από τους σεισµούς είναι η αντισεισµική θωράκιση και 
κατάλληλη κατασκευή των κτιρίων ώστε να αντέχουν στους σεισµούς! Ένα 
επίσης πολύ σηµαντικό κοµµάτι είναι η πρόληψη. Πώς µπορούµε να 
αντιληφθούµε έγκαιρα µια σεισµική δόνηση; Τι µηχανισµούς µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε για να αντιληφθούµε και να ειδοποιήσουµε για έναν σεισµό 
που βρίσκεται σε εξέλιξη;

Συστήµατα προειδοποίησης σεισµών

Για την ανίχνευση και προειδοποίηση σεισµών, οι περισσότερες χώρες του 
κόσµου έχουν εγκατεστηµένα εθνικά δίκτυα σταθµών προειδοποίησης που 
διαθέτουν σεισµογράφους (συστήµατα καταγραφής σεισµικών κυµάτων), 
µετρητές επιτάχυνσης και τα κατάλληλα συστήµατα τηλεπικοινωνίας και 
υπολογισµών.

 Οι σταθµοί αυτοί επιτρέπουν την ανίχνευση σεισµικών κυµάτων και δονήσεων, 
την άµεση προειδοποίηση των κέντρων προστασίας και την καταγραφή των 
δεδοµένων του σεισµού για επιστηµονικούς σκοπούς. Στην Ελλάδα, το Ενιαίο 
Εθνικό Σεισµολογικό ∆ίκτυο περιλαµβάνει σταθµούς του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών και των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης, Αθηνών και 

Λίγη...επιστήµη και τεχνολογία



Εκτέλεση δραστηριότητας 

Πατρών που εκτείνονται σε όλη τη χώρα, καταγράφοντας σε πραγµατικό χρόνο 
τις συντεταγµένες, το µέγεθος και το βάθος των σεισµικών δονήσεων! 

Πώς ανιχνεύουµε έναν σεισµό; 
Σεισµογράφοι και συστήµατα προειδοποίησης

Η ανίχνευση των σεισµικών κυµάτων από ένα επιστηµονικό όργανο όπως ένα 
σεισµόµετρο (ή πιο συνηθισµένα σεισµογράφος) βασίζεται στην ανίχνευση της 
ταλάντωσης: 

Ένα σεισµόµετρο βρίσκεται πάντα κοντά στο έδαφος (ώστε να µην επηρεάζεται 
από την ταλάντωση των κτιρίων) και διαθέτει τέσσερα βασικά στοιχεία:

• ένα εξωτερικό περίβληµα, που στερεώνει τη διάταξη και ακολουθεί τις 
κινήσεις του εδάφους,

•  µια αδρανή µάζα που τείνει να παραµένει ακίνητη σε σχέση µε τις κινήσεις 
του εδάφους 

•  το σύστηµα ανάρτησης, που αποτελείται από ελατήρια που επιτρέπουν την 
ταλάντωση της µάζας στη διεύθυνση που µας ενδιαφέρει να καταγράψουµε

• το σύστηµα καταγραφής, που στέλνει µε οπτικό η άλλο σήµα τη σχετική 
θέση της µάζας σε σχέση µε το περίβληµα της κατασκευής. Στους πρώτους, 
κλασικούς σεισµογράφους η καταγραφή αυτή γινόταν µε µία γραφίδα που 
ταλαντωνόταν µαζί µε τη µάζα και σηµείωνε την απόκλιση της θέσης της. 

Τα σύγχρονα συστήµατα διαθέτουν σεισµόµετρα εγκατεστηµένα µε τους άξονες 
κατακόρυφους µεταξύ τους, ώστε να καταγράφονται ταλαντώσεις και στις τρεις 
διευθύνσεις του χώρου. Φυσικά σήµερα ένα τέτοιο σύστηµα είναι συνδεδεµένο 
µε ένα σύστηµα προειδοποίησης, και στέλνει δεδοµένα µέσω του διαδικτύου σε 
κέντρα ελέγχου. 

 Μπορεί η λειτουργία ενός σεισµόµετρου να φαίνεται πολύπλοκη- όµως ένα 
παρόµοιο σύστηµα ανίχνευσης µπορούµε να φτιάξουµε και εµείς οι ίδιοι στο 
σπίτι ή στο σχολείο µας, εφαρµόζοντας απλές αρχές φυσικής! Ελάτε να δούµε 
πώς θα φτιάξουµε το δικό µας συναγερµό σεισµού! 



Εκτέλεση δραστηριότητας 

Πώς δουλεύει η κατασκευή µας; 

Η σηµερινή µας κατασκευή θα µοιάζει µε ένα πολύ βασικό «σεισµόµετρο»- η 
κατασκευή µας θα διαθέτει µια αδρανή µάζα, ένα εξωτερικό περίβληµα και ένα 
σύστηµα ανάρτησης: ένα εκκρεµές που ταλαντώνεται σε µία διεύθυνση. Αντί για 
σύστηµα καταγραφής, η κατασκευή µας διαθέτει ένα σύστηµα συναγερµού.

Η απόκλιση της αδρανούς µάζας/εκκρεµούς από την κατακόρυφη θέση κλείνει 
ένα ηλεκτρικό κύκλωµα, ενεργοποιώντας ένα οπτικό ή ηχητικό σήµα 
συναγερµού! 

Με την κατασκευή αυτή σκεφτόµαστε δηµιουργικά πώς µπορούµε να 
ανιχνεύσουµε µια σεισµική δόνηση, και εφαρµόζουµε τις γνώσεις µας στον 
ηλεκτρισµό για να φτιάξουµε ένα λειτουργικό συναγερµό σεισµού! 

Θα χρειαστούµε: 

• Μια σταθερή επιφάνεια από ξύλο ή σκληρό χαρτόνι. Εναλλακτικά, ένα κουτί 
τάπερ µε καπάκι.

• Αλουµινόχαρτο

• Λαµπάκι LED

• Βοµβητή buzzer

• 2 µπαταρίες ΑΑ 

• Μπαταριοθήκη. Εναλλακτικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αλουµινόχαρτο 
και κολλητική ταινία.

• Ηλεκτρικά καλώδια

• Χοντρό χάλκινο σύρµα (µπορείτε να το βρείτε ξεγυµνώνοντας ένα χοντρό 
καλώδιο

Υλικά



Εκτέλεση δραστηριότητας 

Εργαλεία: 

• Πιστόλι θερµοκόλλησης

• Κοφτάκι για το σύρµα

Είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε την κατασκευή µας! 

Οδηγίες

Σηµείωση για τον/την εκπαιδευτικό

Εάν πραγµατοποιήσετε τη δραστηριότητα αυτή στα πλαίσια µαθήµατος ή 
εργαστηριακής δραστηριότητας, αφιερώστε λίγο χρόνο πριν την έναρξη 
της κατασκευής ώστε να συζητήσετε τη διαδικασία της κατασκευής µε τις 
οµάδες των µαθητών και να τους ενθαρρύνετε να διερευνήσουν τις 
γνώσεις και τα υλικά που θα χρειαστούν. 

Σας προτείνουµε τα παρακάτω θέµατα συζήτησης: 

Με ποιούς τρόπους µπορούµε να ανιχνεύσουµε και να καταγράψουµε µια 
ταλάντωση; Παροτρύνετε τους να σκεφτούν διαφορετικά συστήµατα 
καταγραφής, αναλογικά ή ψηφιακά. Συζητήστε διαφορετικά είδη σηµάτων 
προειδοποίησης και καταγραφής. Πώς µπορούµε να συνδέσουµε την 
ανίχνευση της ταλάντωσης από το σεισµόµετρο µε την διακοπή ενός 
ηλεκτρικού κυκλώµατος; Μπορεί η αδρανής µάζα να δράσει που αποκλίνει 
από τη θέση της να δράσει ως διακόπτης;



Εκτέλεση δραστηριότητας 

Για να δηµιουργήσουµε την κατασκευή µας θα χρειαστεί να ακολουθήσουµε τα 
παρακάτωβασικά βήµατα. 

1. Κατασκευή εξωτερικού περιβλήµατος: Χρησιµοποιώντας το χάλκινο 
σύρµα, κατασκευάζουµε ένα δακτύλιο µε ποδαράκι, τον οποίο στερεώνουµε 
στη σταθερή επιφάνεια ή στο καπάκι του τάπερ χρησιµοποιώντας ταινία ή το 
πιστόλι θερµοκόλλησης.

2. Κατασκευή συστήµατος ανάρτησης: Ο σκοπός µας είναι να 
δηµιιουργήσουµε ένα σύστηµα που να µπορεί να ταλαντώνεται σε σχέση µε τη 
θέση ισορροπίας, όταν υπάρχει ταλάντωση στη διεύθυνση του επιπέδου, όπως 
αυτή που προκαλείται από ένα σεισµικό κύµα. Για το σκοπό αυτό, θα 
χρησιµοποιήσουµε το το χάλκινο σύρµα για να φτιάξουµε έναν γάντζο από τον 
οποίο θα κρεµάσουµε µια µπάλα από αλουµινόχαρτο. Η µπάλα θα πρέπει να 
αναρτηθεί από το γάντζο µε τέτοιο τρόπο ώστε να ταλαντώνεται ελεύθερα- 
όπως ένα εκκρεµές. 

3. Σύνδεση συστήµατος ανάρτησης µε σύστηµα καταγραφής: Για να 
συνδέσουµε την ταλάντωση της αδρανούς µάζας (µπάλα από αλουµινόχαρτο) 
µε το σύστηµα συναγερµού, στερεώνουµε το γάντζο µε τέτοιο τρόπο ώστε, 
όταν η µπάλα ταλαντώνεται, το χάλκινο σύρµα που έχουµε κρεµάσει από το 
γάντζο να έρχεται σε επαφή µε τα τοιχώµατα του δακτυλίου, κλείνοντας το 
κύκλωµα (το οποίο θα κατασκευάσουµε στη συνέχεια). Το σύστηµα ανάρτησης 
της κατασκευής µας θα λειτουργεί ως διακόπτης του κυκλώµατος.

4. ∆ηµιουργία του ηλεκτρικού κυκλώµατος (σύστηµα καταγραφής): Στα 
προηγούµενα µας βήµατα έχουµε κατασκευάσει έναν διακόπτη, ο οποίος θα 
κλείνει όταν υπάρχουν ταλαντώσεις στο επίπεδο που προκαλούν ταλάντωση 
της αδρανούς µάζας (µπάλας από αλουµινόχαρτο). Τώρα θα πρέπει να 
φτιάξουµε το υπόλοιπο κύκλωµα, µέσω του οποίου θα δηµιουργείται το σήµα 
συναγερµού.

• Συνδέουµε τον ένα πόλο της µπαταρίας (θετικό) µε το το ποδαράκι του 
δακτυλίου (η µία πλευρά του διακόπτη). 

• Συνδέουµε τον άλλο πόλο της µπαταρίας µε ένα λαµπάκι LED ή µε έναν 
ηχητικό βοµβητή (buzzer) ή και µε τα δύο στοιχεία σε σειρά. Ανάλογα µε το
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Εκτέλεση δραστηριότητας 

 στοιχείο που χρησιµοποιήσετε, ο συναγερµός σας θα εκπέµπει οπτικό ή 
ηχητικό σήµα! 

• Συνδέουµε τα ηλεκτρικά στοιχεία (λαµπάκι ή buzzer) µε το γάντζο (η άλλη 
πλευρά του διακόπτη). Εάν έχουµε τοποθετήσει σωστά τους ακροδέκτες του 
LED, το κύκλωµά µας έχει ολοκληρωθεί. 

Για να βοηθηθείτε, µια βασική εκδοχή της κατασκευής βλέπουµε στις 
παρακάτω εικόνες:

Εικόνα 1



5. Ολοκλήρωση του εξωτερικού περιβλήµατος: Εάν θέλετε, µπορείτε ως 
σταθερή επιφάνεια να χρησιµοποιήσετε το καπάκι του τάπερ- µε τον τρόπο 
αυτό, µπορείτε να καλύψετε την κατασκευή σας µε το τάπερ, προστατεύοντάς 
την! Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσέξετε να φτιάξετε το σύστηµα 

Εκτέλεση δραστηριότητας 

Εικόνα 2

Εικόνα 3
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Εκτέλεση δραστηριότητας 

ανάρτησης σε τέτοιο ύψος ώστε να χωράει στο τάπερ σας. Για να δείτε µια 
υλοποίηση συναγερµού µε αυτό τον τρόπο, σας προτείνουµε το παρακάτω 
βίντεο, στο οποίο γίνεται και αναλυτική εξήγηση του κυκλώµατος: 

https://www.youtube.com/watch?v=0z_HVbzvJhI&app=desktop

Η κατασκευή µας είναι έτοιµη! Ήρθε η ώρα να πειραµατιστούµε!

Προσοµοίωση σεισµών 

Ήρθε η ώρα να προκαλέσουµε σεισµικές δονήσεις! Προκαλώντας ταλαντώσεις 
στο επίπεδο της σταθερής µας επιφάνειας, η µπάλα/ταλαντωτής µετακινείται 
από τη θέση ισορροπίας της. Με τη µετακίνηση του σύρµατος- ο διακόπτης 
κλείνει, επιτρέποντας στο ρεύµα να περάσει από τη µπαταρία στο λαµπάκι και 
το buzzer! Έτσι, ο συναγερµός µας διαρρέεται από ρεύµα µόνο όταν ανιχνεύει 
σεισµικές δονήσεις, και µας ειδοποιεί αναλόγως, εκπέµποντας φως ή ηχητικά 
σήµατα!

Είστε έτοιµοι να ανιχνεύσετε πραγµατικές ή προσοµοιωµένες σεισµικές 
δονήσεις µε τον συναγερµό σεισµού! Τι ιδέες µπορείτε να σκεφθείτε για να 
εξελίξετε την κατασκευή σας; 

Το αποτέλεσµα!

https://www.youtube.com/watch?v=0z_HVbzvJhI&app=desktop


Εκπαιδευτικός οδηγός STEMpowering Youth (Έκδοση 2017,STEM Edition, 
επιµέλεια Μ.Ανδρικοπούλου). 

Βίντεο εκπαιδευτικής δραστηριότητας σεισµού: 

https://www.youtube.com/watch?v=0z_HVbzvJhI&app=desktop
(ανακτήθηκε στις 21/03/19)

Ιστοσελίδα Γεωδυναµικού Ινστιτούτου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Ενιαίο 
Εθνικό Σεισµολογικό ∆ίκτυο: 
http://www.gein.noa.gr/el/diktua/ethniko-seismologiko-diktuo 
(ανακτήθηκε 21/03/19)

Ιστοσελίδα Εθνικού Σεισµολογικού ∆ικτύου: http://bbnet.gein.noa.gr/HL/ 
(ανακτήθηκε 21/03/19)

Πηγές

Εικόνα 1: Image credit: Γιάννης Παπαδάκης, STEMpowering Youth

Εικόνα 2: Image credit: Κωνσταντίνος Ρίζος, STEMpowering Youth

Εικόνα 3: Image credit: Τίτος Σµυρνάκης, STEMpowering Youth

Πηγές εικόνων

Το υλικό πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων σηµειώνεται ρητά και διανέµεται µε 
τους όρους που καθορίζονται από την άδεια χρήσης αυτού. Η χρήση στον 
παρόντα οδηγό γίνεται για εκπαιδευτική µη εµπορική χρήση.

Σηµείωση 

To εκπαιδευτικό πρόγραµµα Generation Next αποτελεί εξέλιξη του προγράµµατος STEMpowering Youth 
που υλοποιείται από το Ίδρυµα Vodafone, ενώ το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και είναι 
διαθέσιµο στο πλαίσιο του προγράµµατος Open Schools for Open Societies.

https://www.youtube.com/watch?v=0z_HVbzvJhI&app=desktop
http://www.gein.noa.gr/el/diktua/ethniko-seismologiko-diktuo
http://bbnet.gein.noa.gr/HL/

