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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
Α) Γνωςτικό πεδίο 
• να περιγράφουν με απλά λόγια το φαινόμενο του ςειςμοφ 
• να κατανοοφν τα βαςικά μζρθ ενόσ ςειςμογράφου 
 
 
Β) Δεξιότθτεσ 
• να καταςκευάςουν ζνα ρομποτικό ςειςμογράφο με το Kit ρομποτικισ Lego Mindstorms EV3, που να 
 προςομοιϊνει τθ λειτουργία ενόσ πραγματικοφ ςειςμογράφου 
• να εφαρμόςουν τισ βαςικζσ προγραμματιςτικζσ αρχζσ για τθ λειτουργία του ρομποτικοφ ςειςμογράφου 
 
Γ) Στάςεισ 
• Να εργάηονται  ςυνεργατικά  ςε ομάδεσγια τθν ολοκλιρωςθ των δραςτθριοτιτων 
• Να ενδυναμϊςουν το αίςκθμα ςυλλογικισ  ευκφνθσ , ωσ μζλθ μιασ ομάδασ, μζςα από τισ δραςτθριότθτεσ 
 που καλοφνται να περατϊςουν. 
 



      Η ομάδα των παιδιϊν προςομοίαςε με τθν 
κεντρικι μονάδα του Lego Ev3 Mindstorms και ζναν 
αιςκθτιρα απόςταςθσ (ultrasonic) ςε περιβάλλον 
πειράματοσ τθν γραφικι απεικόνιςθ ενόσ ςειςμοφ, εν 
ςυνεχεία το κατζβαςμα του αρχείου μετριςεων ςε 
αρχείο που διαβάηεται με το πρόγραμμα Ms Excel και 
τα κατάλλθλα γραφιματα.  
      Με το νομογράφθμα και ζχοντασ πειραματικζσ 
μετριςεισ δφο μεταβλθτϊν μποροφμε να 
υπολογίςουμε τισ υπόλοιπεσ και να ζχουμε τθ 
διάρκεια, το μζγεκοσ, το πλάτοσ αλλά και τθν 
απόςταςθ από το επίκεντρο. Βζβαια, είναι ζνασ απλόσ 
τρόποσ μζτρθςθσ και καταγραφισ ενόσ ςειςμοφ αλλά 
και μία πρϊτθ προςπάκεια των παιδιϊν να 
κατανοιςουν και να καταγράψουν τθν ςειςμικι 
δραςτθριότθτα 



Πείραμα 
 
Το πείραμα αποτελείται από τα παρακάτω μζρθ: 

 
•       Παίρνουμε δεδομζνα για 60’’, χρθςιμοποιϊντασ τον αιςκθτιρα ultrasonic για μζτρθςθ ςε cm/s 

 
•       Περνάμε τα δεδομζνα ςε ζνα φφλλο excel και ςτθν ςυνζχεια περνϊντασ τισ τιμζσ ςε νομογράφθμα 

μποροφμε να ζχουμε τθν ζνταςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ αλλά και τθν απόςταςθ από το ςθμείο 
που βριςκόμαςτε. Δεν μποροφμε να ζχουμε τθν ακριβι γεωγραφικι κζςθ του επίκεντρου παρά μόνο 
χιλιομετρικά. Για να ζχουμε τθν ακριβι κζςθ κα χρειαςτοφμε και άλλουσ δφο τουλάχιςτον ςτακμοφσ ϊςτε 
χαράηοντασ τουσ απολλϊνειουσ κφκλουσ ςτο ςθμείο που τζμνονται κα ζχουμε και τθν ακριβι κζςθ του 
ςειςμοφ. 
 

•       Ο κατακόρυφοσ άξονασ περιζχει δεδομζνα απόςταςθσ από τον αιςκθτιρα που ςτο πείραμά μασ 
ζχουμε ορίςει να μετράει πάνω από 5cm/sec. Στο οριηόντιο άξονα είναι ο χρόνοσ ςε sec. 
Παρακολουκοφμε λοιπόν τθν ταλάντωςθ του ςειςμοφ όταν παίρνει τισ μζγιςτεσ τιμζσ του και ςτθν 
ςυνζχεια πωσ «ςβινει» ςφμφωνα με το γράφθμα. Παρακζτουμε ακόμθ ζνα ςειςμογράφθμα, 
προχωρόντασ ζνα βιμα παραπζρα. Δθμιουργιςαμε μία ςτατιςτικι ανάλυςθ όπωσ φαίνεται και ςτθν 
εικόνα και επίςθσ κάναμε γραμμικι παλινδρόμθςθ για να βροφμε τθν εξίςωςθ που απεικονίηει τθν 
καμπφλθ και πωσ ςυςχετίηονται. 





      
 
 
 Τα παιδιά ςυνζλεξαν πλθροφορίεσ και ενθμερϊκθκαν για το πϊσ δθμιουργοφνται οι ςειςμοί, πωσ μετριζται θ ζνταςθ 
τουσ , τον τρόπο με τον οποίο  καταγράφονται και τα μζτρα προςταςίασ που κα πρζπει κάκε φορά να τθροφνται από 
τουσ πολίτεσ. Επίςθσ, αναηιτθςαν πλθροφορίεσ για τεχνικά κζματα που αφοροφςαν τθν καταςκευι και τθ λειτουργία του 
ςειςμογράφου. 
  
      Τα παιδιά προςπάκθςαν να βρουν ζνα τρόπο για να μετριςουν τουσ ςειςμοφσ. Η ιδζα τουσ βαςίηεται ςτθν αλλαγι 
τθσ απόςταςθσ ενόσ αιςκθτιρα ςε ςτακερό ςθμείο και τθσ μετατόπιςθσ επιφάνειασ όταν γίνεται ςειςμόσ. Η αλλαγι αυτι 
μετατρζπεται ςε κυματομορφι με κατάλλθλο λογιςμικό και εν ςυνεχεία γίνεται επεξεργαςία μζςω νομογραφιματοσ. 
Επίςθσ τα παιδιά ενθμερϊκθκαν για τα μζτρα προφφλαξθσ και δθμιουργιςαμε μία ομάδα που κα πάει ςε ςχολεία ςε 
ςυνεργαςία με τθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ για ενθμζρωςθ των παιδιϊν και επίδειξθ του 
ςειςμογράφου που καταςκεφαςαν.   



Κουλοφωτιά Χριςτίνα, Κουτςοφκθ Ιωάννα 
Μουςτάνθ Άλκθςτθ,  

Κουλοφωτιάσ Ευςτάκιοσ &  Πρϊιασ Δθμιτριοσ 
 

Ευχαριςτοφμε πολφ για την προςοχή ςασ! 

                    Τέταρτο Γυμνάςιο  Βόλου 

               Τhe School of Active Students 
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