Λευκάδας, δίκτυο Καλοχωρίου). Στο ΙΤΣΑΚ έχει δηµιουργηθεί
πλούσια τράπεζα καταγραφών ισχυρής σεισµικής κίνησης,
µε βάση τα δεδοµένα του δικτύου επιταχυνσιογράφων
(http://ghead.itsak.gr/map ). Η τράπεζα αυτή απετέλεσε τη
βάση
των
φασµάτων
σχεδιασµού
που
περιλαµβάνονται στον
Αντισεισµικό
Κανονισµό
για την εκπόνηση του οποίου συµµετείχε µεταξύ των άλλων φορέων
και το ΙΤΣΑΚ.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ &
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΙΤΣΑΚ)
Μονάδα Έρευνας ΟΑΣΠ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΤΣΑΚ

Η ολοκλήρωση του δικτύου επιταχυνσιογράφων έχει
συµβάλλει σηµαντικά στον εµπλουτισµό και στην ποιότητα
καταγραφών της βάσης δεδοµένων σεισµικής δόνησης σε
εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η µεταφορά δεδοµένων
των επιταχυνσιογράφων νέας γενιάς, υψηλής ανάλυσης
και ευρέως φάσµατος
γίνεται στο κέντρο
δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο διαδικτυακά, κυρίως µέσω
του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
Κατά τη διαχείριση
κρίσης σε περίπτωση
ισχυρού
σεισµού
αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο για τη δηµιουργία
σε πραγµατικό χρόνο χαρτών αισθητότητας (shakemaps)
της σεισµικής δόνησης στις πλειόσειστες περιοχές της
χώρας και την εκτίµηση αναµενόµενων βλαβών στο
δοµηµένο περιβάλλον (http://shakemaps.itsak.gr).

Tέρµα Δασυλλίου, Ελαιώνες Πυλαίας, 55535 Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 53, 55102 Φοίνικας, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310476081-4 Fax 2310476085

www.itsak.gr
Χάρτης χωρικής κατανοµής επιταχύνσεων από το σεισµό Μ6.4 της
17ης Νοεµβρίου 2015 στη Λευκάδα

Θεσσαλονίκη 2017

To Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών
Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1979
µετά τον καταστροφικό σεισµό της 20ης Ιουνίου 1978.
Ιδρύθηκε ως ερευνητικό κέντρο εποπτευόµενο από το
ΥΠΕΧΩΔΕ και το 2011 συγχωνεύτηκε στον ΟΑΣΠ ως
Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ. Οι κύριες ερευνητικές του
δραστηριότητες αναφέρονται στην εφαρµοσµένη έρευνα
στους τοµείς της Τεχνικής Σεισµολογίας, της Γεωτεχνικής
Σεισµικής Μηχανικής και των Αντισεισµικών Κατασκευών.
Αποτελεί µοναδικό ερευνητικό κέντρο στον Ελλαδικό χώρο
που δραστηριοποιείται σ’ αυτό το σύνθετο επιστηµονικό και
αναπτυξιακό αντικείµενο και ένα από τα λίγα ευρωπαϊκά
ερευνητικά κέντρα ειδικευµένα στη µελέτη των σεισµών και
των επιπτώσεων τους στο δοµηµένο περιβάλλον µε στόχο
τη µείωση της σεισµικής διακινδύνευσης. Το ΙΤΣΑΚ συµµετείχε σε περισσότερα από 70 ερευνητικά προγράµµατα,
ενώ στο συγγραφικό έργο των ερευνητών του συγκαταλέγονται πλέον των 1000 δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια. Κύριες δραστηριότητες των
ερευνητικών τοµέων του ΙΤΣΑΚ είναι:

FINAL MAP OF MEAN ACCELERATIONS
based on
FRISK_88M (IMM-> PGA), FRISK_88M(PGA) & EQ_RISK (PG)

Τοµέας
Τεχνικής
Σεισµολογίας:
Λειτουργία δικτύου επιταχυνσιογράφων, απόσβεση σεισµικής κίνησης,
αποτίµηση και προσοµοίωση τοπικών συνθηκών, διερεύνηση επιφανειακής και βαθειάς δοµής, προσοµοίωσης ισχυρής σεισµικής κίνησης
µε έµφαση στο κοντινό πεδίο, πιθανολογική εκτίµηση σεισµικής επικινδυνότητας.
Τοµέας Γεωτεχνικής Σεισµικής Μηχανικής: Αποτίµηση της
δυναµικής συµπεριφοράς εδαφικών και βραχωδών σχηµατισµών καθώς και της σεισµικής τους απόκρισης, αξιολόγηση και αποτίµηση της µη-γραµµικής συµπεριφοράς
των εδαφικών σχηµατισµών καθώς και της
επιρροής της γεωµορφολογίας και της τοπογραφίας στα χαρακτηριστικά
της
σεισµικής
κίνησης, µελέτες ρευστοποίησης και αλληλεπίδρασης εδάφους-ανωδοµής, αντισεισµικό σχεδιασµό
γεωκατασκευών (φράγµατα, οπλισµένα επιχώµατα και
πρανή κα.).
Τοµέας Αντισεισµικών Κατασκευών: Αναλυτική και πειραµατική διερεύνηση της
σεισµικής
συµπεριφοράς έργων πολιτικού µηχανικού (γεφυρών, κτιρίων, φραγµάτων κα.),
ενοργάνωση
σηµαντικών έργων µε ειδικά µετρητικά δίκτυα, αποτίµηση σεισµικής τρωτότητας και κινδύνου κατασκευών και δοµηµένου περιβάλλοντος, τεχνικές ενίσχυσης
και επισκευής κατασκευών, καθώς
και συµβολή στην ανάπτυξη διατάξεων Αντισεισµικών Κανονισµών
και Κανονισµών Επεµβάσεων.
Εργαστήριο: Παρέχει την απαιτούµενη τεχνική υποστήριξη στη συντήρηση
και επισκευή του επιστηµονικού εξοπλισµού. Συµµετέχει επίσης σε πειράµατα
στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων σε συνεργασία µε τους τρεις
ερευνητικούς τοµείς.
Κέντρο Πληροφορικής: Είναι υπεύθυνο
για την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση των υπολογι43
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στικών υποδοµών του ΙΤΣΑΚ (δίκτυα, υπολογιστές, δεδοµένα και λογισµικά). Διαχειρίζεται την ψηφιακή βάση
δεδοµένων και υποστηρίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες
καθώς και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ινστιτούτου.
Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ): Παρέχει
την απαιτούµενη υποστήριξη σε θέµατα διαχείρισης
ερευνητικών προγραµµάτων.
Βιβλιοθήκη & Γραµµατεία: Υποστηρίζουν/προωθούν τις
ερευνητικές δραστηριότητες του ΙΤΣΑΚ και καλύπτουν τις
ενηµερωτικές ανάγκες των ερευνητών.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Η υποδοµή του ΙΤΣΑΚ αποτελείται από διάφορα όργανα
κατάλληλα για τη µέτρηση φυσικών παραµέτρων που
σχετίζονται µε τη χωρική κατανοµή της σεισµικής κίνησης
και του εδαφικού µικροθορύβου, τη διακύµανση της
ταχύτητας διάδοσης των P και S κυµάτων µε το βάθος
καθώς και της σεισµικής απόκρισης των κατασκευών.
Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται:
§ 130 CMG5TD επιταχυνσιογράφοι Guralp.
§ 80 QDR επιταχυνσιογράφοι Kinemetrics.
§ 7 130-SMA επιταχυνσιογράφοι REFTEK.
§ 14 Altus επιταχυνσιογράφοι Kinemetrics
(3 K2 & 11 Etna µε Kinemetrics Episensors).
§ 10 SSA1 & SSA2 επιταχυνσιογράφοι Kinemetrics.
§ 28 GCR-24 επιταχυνσιογράφοι GeoSIG µε αισθητήρες
Guralp CMG-5T.
§ 5 CMG24-6ch καταγραφικά µε επιφανειακά και εντός γεώτρησης CMG-5T(B) επιταχυνσιόµετρα Guralp.
§ 25 επιταχυνσιογράφοι ‘SeismoBug’ χαµηλού
κόστους
ιδιοκατασκευής
ΙΤΣΑΚ
(http://www.seismobug.com).
§ 2 CityShark καταγραφικά µε σεισµόµετρα Le5s.
§ 13 CMG-6TD φορητοί σεισµογράφοι
§ GEOMETRΙCS strata view R24-02, 24-κάναλος σεισµογράφος, ηλεκτροµαγνητική πηγή για δοκιµές cross-hole
& τριαξονικό γεώφωνο γεώτρησης (BGS).
§ 3 6-κάναλα καταγραφικά (Earthdata-PG6-24) και 6 ευρέως φάσµατος µαγνητόµετρα (Metronix MFS06).
§ Συσκευή τριαξονικής δοκιµής TRΙSCAN 5OKN µε καταγραφική µονάδα, κυψέλες (∅50mm,1700KN & ∅150mm).
§ 1 36-κάνναλο καταγραφικό DOLOMITE (Kinemetrics)
§ Φορητά συστήµατα ενοργάνωσης κατασκευών:
o GeoSIG (4 GSR-24, συνολικά 12 µονοαξονικά επιταχυνσιόµετρα AC-21, GPS, και σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας (LAN)
o 4 Kinemetrics K2 (42 συνολικά κανάλια για µονοαξονι-
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§

κά επιταχυνσιόµετρα,
o 16-κάναλο καταγραφικό TEAC υψηλής ανάλυσης για
σε περιβαλλοντικούς θορύβους
Ηλεκτροδυναµικός µονοαξονικός διεγέρτης κατασκευών (APS Dynamics
Inc. Electroseis Model 400).
Διεγέρτης µε σύστηµα έκκεντρων µαζών (ANCO Engineers model MK500U).
Ειδικά σχεδιασµένο αυτοκινούµενο εργαστήριο (φορτηγό FORD).
Εξοπλισµός
µη
καταστροφικού
ελέγχου στοιχείων και υλικών των
κατασκευών (PROCEQ).
Υπολογιστικές υποδοµές υψηλών
δυνατοτήτων στο κέντρο δεδοµένων και υποστηρίξης ηλεκτρονικών
υπηρεσιών.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και εργαστηριακές
υποδοµές του ΙΤΣΑΚ στη Θεσσαλονίκη που κατασκευάσθηκαν µε Ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ - επιχειρησιακό
Πρόγραµµα
Μακεδονίας-Θράκης
2007-2013)
και
λειτουργούν από το 2014.

ΔΙΚΤΥA ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ
Το ΙΤΣΑΚ διαθέτει εγκατεστηµένο δίκτυο επιταχυνσιογράφων ελευθέρου πεδίου σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, µε σκοπό την καταγραφή της ισχυρής σεισµικής κίνησης. Το δίκτυο αποτελείται από 250 επιταχυνσιογράφους
ψηφιακής τεχνολογίας εγκατεστηµένους σε µεγάλες πόλεις
του Ελληνικού χώρου. Επίσης, διαθέτει σε διάφορες περιοχές της χώρας, ειδικά δίκτυα καταγραφής της σεισµικής
κίνησης στην επιφάνεια και εντός γεωτρήσεων (ARGONET,
Θεσσαλονίκη, EUROSEISTEST) καθώς και ειδικά µετρητικά
δίκτυα εδάφους - ανωδοµής σε µεγάλα έργα και κτίρια
(Γέφυρα Χαλκίδας, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Διοικητήριο

