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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η μελέτη της δυναμικής συμπεριφορός αρχαίων μνημεfων εfναι ένα δύσκολο
πρόβλημα λόγω της σπονδυλωτής τους κατασκευής, που μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με

αριθμητικές μεθόδους . Η σεισμική απόκριση εfναι έντονα μη-γρα μμική και παρουσιάζει μεγάλη
ευαισθησfα ακόμη και σε ασήμαντες αλλαγές των παραμέτρων. Σε αυτή την εργασία γίνεται μΙα
διερεύνηση της συμπεριφορός τόσο μέσω πειραμάτων όσο και μέσω αριθμητικών αναλύσεων. Η
αξιοπιστfα των αριθμητικών μεθόδων επαληθεύεται με σύγκριση με τα πειραματικά δεδομένα και
γfνεται μ ία παραμετρική διερεύνηση της επιρροής των χαρακτηριστικών της διέγερσης , της

γεωμετρfας της κατασκευής και διαφόρων ατελειών στην πιθανότητα κατάρρευσης.

ABSTRACT: The inνestigation of the dynamic response of c1assical monuments is a difficυlt
problem, dυe to their segmental construction by ίndiνidual stone blocks, which can only be handled
throυgh nυmerical methods. The earthqυake response is highly nonlinear and it shows a great
sensitiνity to eνen triνial changes of the parameters. ln this work, the seismic response is
inνestigated through experimental results and nυmerical analyses. The efficiency of the nυmerical
methods is νerified by comparing the numerical results with the experimental data and a
parametric inνestigation of the effect of the base motion characteristics, the geometry and seνeral
imperfections to the possibility of collapse is performed.

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η
μελέτη της σεισμικής συμπεριφοράς
αρχαfων μνημεfων εfναι ένα πολύ δύσκολο
πρόβλημα , αλλά και πολύ σημαντικό για την
αναστήλωση
και
τη
συντήρηση .
Προηγούμενες μελέτες δεfχνουν ότι αυτές οι

κατασκευές είναι γενικώς πολύ aνθεκτικές σε
σεισμικές δονήσεις εάν δεν έχουν υποστεί
σημαντικές

ζημιές ,

γεγονός

που

αποδεικνύεται και από το ότι πολλές από

αυτές παραμένουν όρθιες για σχεδόν 2500
χρόνια . Η φθορά όμως, που έχουν υποστεl
πολλά

μνημε lα ,

μειώνει

ευστάθειά

τους ,

ορατός

κlνδυνος

ο

με

σημαντικά

αποτέλεσμα

να

την

εfναι

κατακόρυφα

κλασικών

μνημείων

τα στοιχεία αυτά μπορούν να ολισθήσουν

μεταξύ τους και να λικνιστούν , ανεξάρτητα ή
σε ομάδες . Η δυναμική απόκριση ενός
τέτοιου συστήματος στερεών σωμάτων είναι
έντονα μη-γραμμική και πολύπλοκη , επειδή η
κατασκευή
συνεχώς
αλλάζει
"μ ορφή"
ταλάντωσης κατά τη διάρκει α της δόνησης,
με διαφορετικούς αρμούς να είναι ανοικτοί

κάθε

στιγμή .

Το

πλήθος

των

δυνατών

σε

ένα

στοιχεία

των

κατασκευή . Για το λόγο αuτό , η αναλυτική
επiλ•Jση ενός συΟΊήματος πολλών σωμάτων

κατάρρευσης

φέροντα

το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια ενός σεισμού

" μορφών" ταλάντωσης αυξάνεται εκθετικά με
τον αριθμό των σωμάτων που αποτελούν την

ισχυρό σεισμό .

Τα

αποτελούνται από ανεξάρτητα δομικά υλικά
(σπόνδυλοι, λiθοι) , που τοποθετούνται το ένα
πάνω στο άλλο χωρiς συνδετικό κονlαμα . Για

(κlονες,

τοfχοι)

εiναι πρακτικά αδύνατη .

Ένα παράδειγμα
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ταλάντωσης

ενός

κίονα,

που

οδηγεί

σε

κατάρρευση, φαίνεται στο Σχήμα 1, όπου έχει
σχεδιαστεί η παρα μ ορφωμένη κατασκευή σε
διάφορες χρονικές στιγμές.
Μία
χαρακτηριστική
ιδιότητα
της
συμπεριφοράς είναι η εξαιρετική ευαισθησία
της ακόμη και σε ασήμαντες αλλαγές των

παραμέτρων.

Για

παράδειγμα,

πειρά ματα

Η
δυναμική
συμπερ ιφορά
μιας
σπονδυλωτής κατασκευής διέπεται από τους
ίδιους βασι κούς κανόνες με την απόκριση
ενός λικνιζόμενου σώματος . Και σε αυτή την
απλούστερη δυνατή περlmωση , όμως , η
απόκριση

εlναι

εξlσου

μη

γραμμική

και

ευαlσθητη
στις παραμέτρους .
Παρό
φαινομενική του απλότητα , και αυτό

τη
το

σεισμικής aπόκρισης ενός κlονα , που έγιναν

πρόβλημα είναι πολύπλοκο στην ανόλυσή

στο

του

του , και έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές

Εργαστηρίου Αντισεισμι κής Τεχνολογlας του
Ε. Μ .Π., έδειξαν ότι επανάληψη του Ιδιου

τον τελευταlο αιώνα . Αντiθετα , σχετικό λίγες
εργασίες έχουν παρουσιαστεί πόνω στη
δυναμική
συμπεριφορά
πολύπλοκων
συστημάτων πολλών στερεών σωμάτων.
Ένας αρκετό εμπεριστατωμένος κατόλογος
των εργασιών που έχουν γίνει σε αυτό το
θέμα μπορεl να βρεθεl στην εργασlα των
Paρantonopoulos et al (2001 ).

σεισμικό

προσομοιωτήρα

πειρά ματος μπορεί να οδηγήσει σε αρκετό
διαφορετικό

αποτελέσματα ,

ελεγχό μενων

μικροδιαφορών

λόγω

στην

μη

αρχική

τοποθέτηση του κlονα . Χαρακτηριστικό εlναι
κα ι το γεγονός ότι ένας κiονας μπορεi να
αντρέπεται γι α μΙα συγκεκριμένη σεισμική

δόνηση και να μην ανατρέπεται για την Ιδια
δόνηση ,

μεγεθυνμένη

με

ένα

συντελεστή

μεγαλύτερο της μονάδας.

-·-

. .....

.........

του

έδειξαν

ότι

η

μέθοδος

των

διακριτών

στοιχεlων

(Distinct Element Method), που
πρωτοεφαρμόστηκε
από
τον
Cundall
(Cundall, 1971 ), εlναι μΙα αποτελεσματική
μέθοδος

ι.ι.ι-

για

τη

συμπεριφοράς

μελέτη

αρχαίων

της

σεισμικής

μνημείων .

Τα

αποτελέσματα που παρουσιάζοντα ι σε αυτή
την εργασία έχουν προκύψει με χρήση των
προγραμμάτων

UDEC (ltasca, 1993),

δύο

διαστάσεων, και 3DEC (ltasca, 1994), τριών
διαστάσεων .
Στην παρούσα εργασlα παρουσιάζονται τα

1•).1 1 . .

αποτελέσματα της έρευνας που διεξάγεται

στο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογiας
Ε . Μ . Π . τα τελευταlα χρόνια πόνω σε αυτό το
θέμα . Στην αρχή παρουσ ιάζονται πειραματικό

αποτελέσματα της σεισμικής aπόκρισης ενός
ομοιώματος ενός κlονα του Παρθενώνα , σε

κλl μακα 1:3. Στη συνέχεια γlνεται μία
σύγκρ ιση των αριθμ ητικών αποτελεσμάτων

:u
5 k-Jl.,-J.L.-J':-,..,..-:...,....,..,------i

του προγράμματος

ο

δεδομένα,

::u
gu

με

3DEC

σκοπό

με τα πειραματικό

τη

διερεύνηση

της

αξιοπιστίας του αριθμητικού κώδικα . τέλος,
γiνεται

uL-----~~~~~~

και

κατάρρευση

1. Vibration and collaρse of a
under harmonic excitation.

μΙα

επιρροής
ενός

κίονα υπό αρμονική διέγερση .
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αντιμετώπιση

(Papastamatlou and
Psycharis, 1993, Psycharis et al, 1993)

gu

Figυre

αναλυτική

προηγούμενες μελέτες

~·r-----------------,

Σχήμα 1. Λικνισμός

η

ικανοποιητικό το φαινόμενο. Για παράδειγμα ,

,} }
1}
1 ~Qi1
·1 ·-

Ενώ

προβλήματος είναι πρακτικό ανέφικτη, η
εφα ρμογή αριθμητικών μεθόδων φαίνεται
πως
μπορεl
να
προσεγγiσει
αρκετό

colυmn

παραμετρική

διαφόρων

διερεύνηση

παραγόντων

της

στον

κiνδυνο κατάρρευσης αρχαlων μνημεiων υπό

αρμονική

και

σεισμι κή

διερεύνηση αυτή γίνεται
προγράμματος UDEC.

διέγερση .
με

χρήση

Η
του

2.

ΠΕΙΡΑΜΑτΙΚΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

μοντέλο

ΤΗΣ
ΕΝΟΣ

ενός

κlονα

του

Παρθενώνα

σε

κλlμακα 1:3 (Σχήμα 2). Το προσομοίωμα είχε
κατασκευαστεl από μάρμαρο, αΠοτελούνταν

ΚΙ ΟΝΑ

2.1. Πειραματι κή διάταξη

από

12

και

ένα

0.26 m
0.22 m και

ισοΟψείς σπονδύλους ύψους

κιονόκρανο

ύψους

εδραζόταν σε επίσης μαρμάρινη βάση .
Τα πειράματα διενεργήθησαν στο σεισμικό

διάμετρος στη βόση ήτσν

προσομοιωτήρα
του
Εργαστηρlου
Αντισεισμικής Τεχνολογlας του Ε.Μ.Π. σε ένα

3.34

κορυφή

0.547

m και

Η

στην

0.40 m και το συνολικό ύψος ήταν

m.

9

J

Σχήμα 2. Φωτογραφία και διάταξη σύνδεσης βελομέτρων του πειραματικού μοντέλου του κlονα .
Figυre

2. Photograph and displacement transducers setup of the multi-block column model.
στη

Επιταχυνσιογρόφοι τοποθετήθ η καν σε όλο το

διαμόρφωση των αρμών των σπονδύλων .
Για να επιτευχθεl όσο το δυνατόν καλύτερη
επιφόνεια
επαφής
μεταξύ
γειτονικών

Ιδιαlτερη

προσοχή

δόθηκε

ύψος του μοντέλου , ένας σε κάθε σπόνδυλο
και δύο στο κιονόκρανο . Θα πρέπει όμως να
σημειωθεί
ότι
οι
καταγραφές
των
επιταχυνσιογράφων
δεν
είναι
άμεσα
χρησιμοποιήσιμες επειδή περιέχουν ένα

σπονδύλων, ο κlονας κατασκευάστηκε κατ'

αρχήν σε ένα ενιαlο κομμάτι, το οποlο στη
συνέχεια χωρfστηκε στους σπονδύλους,
ώστε
να
δημιουργηθούν
κατοmρικές
επιφάνειες. Πριν την κοπή των σπονδύλων,
δέκα
ευθείες
γραμμές
διαφορετικών
χρωμάτων σχεδιάστηκαν περιμετρικό , κατά
μήκος του κίονα , ώστε να εlναι δυνατή η

ποσοστό της επιτάχυνσης

επανατοποθέτηση των σπονδύλων σύμφωνα
με τον αρχικό τους προσανατολισμό . Οι

καταγραφές πρέπει να είναι γνωστή η γωνία
στροφής κάθε σπονδύλου , κάθε χρονική

ευθείες

στιγμή . Αυτό θα απαιτούσε την πλήρη
καταγραφή της κfνησης όλων σπονδύλων ,
που δεν έγινε στα συγκεκριμένα πειράματα .

αυτές

μέτρηση

χρησlμευσαν

των

και

παραμενουσών

για

τη

γωνιών

στροφής γύρω από τον κατακόρυφο άξονα
του κlονα .

Επίσης,

για την αποφυγή της

θραύσης των ακμών κατά τη διάρκεια των
πειραμάτων, δημιουργήθηκε μΙα εγκοπή στην

περίμετρο κάθε σπονδύλου , βάθους 1.0 cm
και πάχους 0.5 mm.
χρησιμοποιήθηκαν

επιταχυνσιογρόφοι

όσο

και

βαρύτητας

στροφή των σπονδύλων, γύρω από ορ ιζόντιο
άξονα , κατά τη διάρκεια του λικνισμού . Για να
αφαιρεθεί

Για

το

αυτό

λόγο

το

αυτό,

ποσοστό

οι

από

καταγραφές

τις

των

επιταχυνσιογράφων χρησιμοποιήθηκαν για
την εξαγωγή ποιοτικών και όχι ποσοτικών
συμπερασμάτων.

τόσο

Τα βελόμετρα που χρησιμοποιήθηκαν
ήταν ειδικού τύπου, με πολύ μικρή ακαμψία,
για να μην επηρεάζουν την απόκριση του

βελόμετρα .

κlονα . Χρησιμοποιήθηκαν εννέα όργανα, που

Για την καταγραφή της συμπεριφοράς του

κίονα

της

που θα πρέπει να αφαιρεθεl . Το ποσοστό
αυτό της βαρύτητας προέρχεται από τη
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)

ήταν στερεωμένα στη σεισμική τράπεζα και
συνδέονταν σε ομάδες των τριών με τις τρεις

ένα μνημείο κινδύνευσε ή
διάρκεια
ενός
σεισμού

πλευρές

παρατηρήσεις
παραμορφώσεων .

του

κιονόκρανου

μέσω

λεπτών

συρμάτων
(Σχήμα 2). Η διάταξη της
σύνδεσης επελέγη με κατάλληλο τρόπο, ώστε
να είναι δυνατός ο
υπολογισμός της
μετακίνησης

του

κιονόκρανου

από

τις

των

όχι κατά τη
μόνο
από
παραμενουσών

Ένα άλλο συμπέρασμα ήταν ότι για
κα θαρό επίπεδη διέγερση , η κίνηση του κίονα
δεν περιοριζόταν στο επίπεδο της δόνησης,

καταγραφές των οργάνων.

αλλά προέκυψαν και σημαντικές μετακινήσεις

Ως
τρεις

εκτός επιπέδου . Σε πολλές περιπτώσεις, οι
μεγαλύτερες
μόνιμες
παραμορφώσεις
συνέβησαν σε διεύθυνση διαφορετική από
αυτή της διέγερσης. Η συμπεριφορά αυτή

διέγερση βάσης χρησιμοποιήθηκαν
σεισμικές
δονήσεις
με
αρκετό

διαφορετικό χαρακτηριστικό . Συγκεκριμένα
χρησιμοποιήθηκαν : ο σεισμός της Καλαμάτας

της 13-9-1986 (Ms=6.2), όπως καταφρόφηκε
στο κτίριο της Νομαρχίας, ο σεισμός της
Γρίβας της 21-12-1990 (Ms=5.9), όπως
καταγράφη κε
στην
Έδεσσα,
και
ένας
μετασειμός του σεισμού της Κεφαλονιός της
17-1-1983, που καταγράφηκε στο Αργοστόλι

στις 24-3-1983 (Ms=5.5). Η καταγραφή της
Καλαμάτας παρουσιάζει μέγιστη επιτάχυνση

οφείλεται στη μικρή επιφάνεια επαφής κατά
τη διάρκεια του λικνισμού , λόγω της κυκλικής

διατομής των σπονδύλων , η οποία επ ιτρέπει
την έναρξη της εκτός επιπέδου κίνησης,
ακόμη και για πολύ μικρές αδρανειακές
δυνάμεις

σε

αυτή

προκαλούνται

από

τη

διεύθυνση ,

τις

που

αναπόφευκτες

ατέλει ες .

και διάρκεια ισχυρής δόνησης 6 sec,
της Έδεσσας περιέχει μία σχεδόν ημιτονικής
μορφής ισχυρή δόνηση περιόδου 0.6 sec με

2.3.

μέγιστη επιτάχυνση
του
Αργοστολίου

η καταγραφή
μία
υψίσυχνη

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω , η δυναμική
συμπεριφορά είναι πολύ ευαίσθητη ακόμη και

2 sec και μέγιστης
0.31 g . Οι καταγραφές αυτές

σε ασήμαντες αλλαγές των χαρακτηριστικών
του συστήματος ή της διέγερσης. Για το λόγο

0.27 g

0.1Ο g, ενώ
δείχνει

κίνηση , διάρκειας περίπου

επιτάχυνσης

πολλαπλασιάστηκαν

με

κατάλληλους

συντελεστές, έτσι ώστε οι δονήσεις να είναι
αρκετό
ισχυρές
για
να
προκαλέσουν
σημαντικές μετακινήσεις και λικνισμό στους

σπονδύλους,

χωρίς

όμως

κίνδυνο

Επαναληψιμότητα των πειραμάτων

αυτό, επανάληψη του ίδιου πειράματος έδινε
δ ιαφορετικά αποτελέσματα , αφού δεν ήταν
δυνατόν να επιτευχθούν ακρ ιβώς οι ίδιες
αρχικές συνθήκες. Από μετρήσεις που έγιναν ,
διαπιστώθηκε ότι ακόμη και η κίνηση της
σεισμικής τράπεζας μπορούσε να είναι έως

κατάρρευσης.

4% διαφορετική για επανάληψη του ίδιου
2.2.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

πειράματος .

Ενδεικτικό διαγράμματα των αποτελεσμάτων

Η επαναληψιμότητα των πειραμάτων
ελέγχθηκε σε αρκετές περιπτώσε ις. Ένα

φαίνονται στα Σχήματα

παράδειγμα φαίνεται

σεισμικές δονήσεις .
Ένα
σημαντικό

3, 4

και

5 για

τις τρεις

συμπέρασμα

που

στο Σχήμα

5

για το

σεισμό του Αργοστολίου. Οι διαφορ ές που
παρατηρήθηκαν μπορούν να καταταγούν σε

προέκυψε από τα πειράματα είναι ότι η τελική
μόνιμη
παραμόρφωση
του
κίονα
δεν

τρεις κατηγορίες:

αποτελεί

μετακινήσεων που αναπτύχθηκαν κατά τη

Α. Ολίσθηση
Σε μερικές περιπτώσεις , η γενι κή μορφή

διάρκεια

υπήρξαν

της aπόκρισης του κίονα ήταν ίδια , αλλά σε

περιπτώσεις που ο κίονας παρουσίασε
σημαντικό λικνισμό και στροφές γύρω από

ένα από τα ίδια πειράματα συνέβαινε μία
σημαντική ολίσθηση . Μ ία τέτοια περίπτωση

ένδειξη
της

του

μεγέθους

δόνησης.

Έτσι,

των

κατακόρυφο άξονα κατά τη διάρκεια του
σεισμού , αλλά στο τέλος του πειράματος είχε

είναι αυτή του Σχήματος 5, όπου στο πείραμα
μία ολίσθηση της τάξης των 50

επανέλθει σχεδόν στην αρχική τοu θέση , με

EQ15 συνέβη
mm, η οποία

πολύ

ματατοπίσεις.

από

προσπαθήσει

aπόκρισης ήταν αρκετά παρόμοια στα δύο
πειράματα .

μικρές

Επομένως,

είναι

μόνιμες
λάθος

να

κάποιος να βγάλει συμπεράσματα για το εάν
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αυτή

δεν συνέβη στο

την

ολίσθηση ,

η

EQ14.

Εκτός

μορφή

της
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Σχήμα 3. Μετακfνηση του κιονόκρανου για το σεισμό της Καλαμάτας: (a) διαμήκης διεύθυνση, (b)
εγκάρσια διεύθυνση .

Figure 3. Displacement of the capital for the Kalamata record: (a) longitudinal direction; (b)
transνerse direction.
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transνerse direction.
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(a) πεfραμα EQ14, (b) πεfραμα EQ15.
displacement of the capital for the Argostoli record . The same experiment
was repeated twice: (a) expeήment EQ14; (b) expeήment EQ15.
Long ίtudίnal

281

Β. Ελεύθερες ταλαντώσεις
Σε μερικές περιmώσεις, ενώ η απόκριση

του κίονα κατά τη διάρκεια της ισχυρής
δόνησης ήταν παρόμοια μεταξύ ταυτόσημων
πειραμάτων, στο τέλος της δόνησης , όταν
ουσία
η
κατασκευή
εκινείτο
με
στην
ελεύθερες ταλαντώσεις, η συμπεριφορά ήταν
τελείως
διαφορετική.
Παρατηρήθηκαν

σημαντικές διαφορές τόσο στο εύρος όσο και
στη
συχνότητα
ταλάντωσης.
Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι , σε ορισμένες
περιπτώσεις, ο κίονας συνέχιζε να κινείται με

χρησιμοποιήθηκαν

οι

συνιστώσες

της

κίνησης της σεισμικής τράπεζας , όπως είχαν
καταγραφεί σε κάθε πείραμα.
Οι ιδιότητες στις επαφές των σπονδύλων

καθορίστηκαν από τις φυσικές ιδιότητες του

μαρμάρου με μικρές μόνο τροποποι ήσει ς ,
ώστε να επιτευχθεί καλύτερη σύγκλιση των

αριθμητικών με τα πειραματικά δεδομένα .
Συγκεκριμένα , για την κατακόρυφη και την
οριζόντια ακαμψία χρησιμοποιήθηκε η τιμή

1.0 ή 2.0χ 10e Pa/m και η γωνία τριβής ετέθη
ίση με

35° ή 37°. Για την τιμή της απόσβεσης

σημαντικό λικνισμό μετά το τέλος της ισχυρής
δόνησης. Αυτό πιθανόν να οφείλεται σε

που
έπρεπε
διερεύνηση , η

ασήμαντες

στις

διάρκεια της ισχυρής δόνησης η απόσβεση

επιφάνειες επαφής μεταξύ των σπονδύλων,

λικνισμό , λόγω της μεγάλης ευαισθησίας που

μπορεί να τεθεί ίση με μηδέν . Η παραδοχή
αυτή παύει να είναι καλή προς το τέλος της
δόνησης,
επειδή
οδηγεί
σε
μεγάλες
μετακινήσεις ,
και
επομένως,
η
σωστή

αναφέρθηκε παραπάνω .

αντιμετώπιση θα απα ιτούσε την αλλαγή της

αλλαγές

που

συνέβησαν

οι οποίες όμως ήταν ικανές να προκαλέσουν
αρκετά

διαφορετική

συμπεριφορά

Γ. Μ έγ ιστη μετακίνηση
Κατά την επανάληψη

σε

να
χρησιμοποιηθεί
έγινε
οποία έδειξε ότι κατά τη

τιμής της απόσβεσης σε αυτό το χρονικό
διάστημα. Επειδή, όμως, από πρακτική
των πειραμάτων

άποψη

μας ενδιαφέρει

η

ταλάντωση

της

παρατηρήθηκαν , σε ορισμένες περιmώσεις ,

κατασκευής

σημαντικές

παραμορφώσεις , στην παρούσα εργασία
υιοθετήθηκε μ ηδενική απόσβεση για όλη τη

διαφορές

και

στην

τιμή

της

μέγιστης μετακίνησης κατά τη διάρκεια της
ισχυρής δόνησης.
Για παράδειγμα,
σε
επανάληψη του ιδίου πειράματος για το
σεισμό της Καλαμάτας, η διαφορά στο εύρος
της μετακίνησης ήταν της τάξης του 60%.

όταν

συμβαίνουν

οι

μεγάλες

χρονική διάρκεια της aπόκρισης.
Ενδεικτικά αποτελέσματα της σύγκρισης

της αριθμητικής ανάλυσης με τα πειραματικά
δεδομένα φαίνεται στα Σχήματα 3, 4 και 5. Η
ακρ!βεια που επετεύχθη κατά τη διά ρκεια της

Πρέπει να σημειωθεί ότι μερικές φορές
παρατηρήθηκαν και οι τρεις παραπάνω

ισχυρής δόνησης είναι πολύ ικανοποιητική ,

μορφές μη-επαναληψιμότητας, μαζί.

ευαισθησία του φαινομένου , που οδηγεί στη

εάν λάβει

κανε!ς

υπόψη

του

τη

μεγάλη

μη επαναληψιμότητα των πειραμάτων , όπως
ΣΥΓΚΡ Ι ΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

3.

ΤΩΝ
ΑΡ Ι ΘΜΗτΙΚΩΝ
Μ Ε ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑτΙΚΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

αναφέρθηκε
παραπάνω .
Μία
απόλυτη
ταύτιση ,
επομένως,
αριθμητικών
και
πειραματικών αποτελεσμάτων είναι αδύνατη ,

Για όλα τα πειράματα έγιναν και αριθμητικές
αναλύσεις γ ια να διαπιστωθεί η αξιοπιστία
τους. Οι αναλύσεις έγιναν σε τρεις διαστάσεις
με το πρόγραμμα 3DEC, που όπως
αναφέρθηκε
παραπάνω
βασίζεται
στη

αφού

μέθοδο

Στον

παράγοντες, όπως ατέλειες στις επιφάνειες

χρειάστηκε να

επαφής, μικρά λάθη στην τοποθέτηση των
σπονδύλων , μικρές αποτμήσεις κατά μήκος
των ακμών από προηγούμενα πειράματα ,
είσοδο σκόνης στους αρμούς κατά τη

κώδικα

των
του

διακριτών

στοιχείων .

προγράμματος

γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις με σκοπό τη
βελτίωση

της

απόδοσής

του

για

το

συγκεκριμένο πρόβλημα .

Το αριθμητικό προσομοfωμα

ήταν ένα

αναπόφευκτα

υπάρχουν

διαφορές

μεταξύ των δύο μοντέλων. Έτσι , εκτός από τη
διαφορά

στο

σχήμα

της

διατομής

των

σπονδύλων, το αριθμητικό προσομοίωμα δεν
μπορεί να λάβει υπόψη του μία σειρά από

διάρκεια

του

λικνισμού

κλπ.

Παρότι

σε

ακρ ι βές αντίγραφο του πειραματικού , με μόνη
διαφορά ότι αντί της κυκλικής διατομής των

παραμέτρων

σπονδύλων χρησιμοποιήθηκε

η αντίστο ιχη

περ!πτωση που συμβαίνει λικνισμός μπορεί

πολυγωνική με 10 κορυφές. Για να είναι πιο
ακριβής η σύγκριση των αποτελεσμάτων, ως
διεγέρσεις
στις
αριθμητικές
αναλύσεις

να ε!ναι σημαντική.
Στο σεισμό της Καλαμάτας (Σχήμα 3), η
σύγκριση είναι ικανοποιη τική , τόσο στο εύρος
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συνήθη προβλήματα η επιρροή αυτών των

είναι

γενικώς

μικρή ,

στην

της

ταλόντωσης

όσο

και

στη

συχνότητα

κίνησης, εκτός αττό το τέλος της κίνησης,
όπου η αριθμ ητική ανόλυση δίνει μεγόλες
μετακινήσεις λόγω της μηδενικής απόσβεσης .

Πολύ
καλή
είνα ι
η
σύγκριση
των
αττοτελεσμότων και για το σεισμό της
Έδεσσας (Σχή μα 4), όπου η αριθμητική

ανόλυση προέβλεψε αρκετό ικανοποιητι κό
ακόμη και την ολίσθηση που συμβαίνει στους

Apollo at Bassae

αττονδύλους. Στην περίmωση του σεισμού
του Αργοστολίου (Σχήμα 5) τα αττοτελέσματα
της αριθμητικής ανόλυσης δείχνουν επίσης
καλή σύγκλιση με τα πειρόματα, τόσο στη

Σχή μα

6.

μορφή όσο και στο φασματικό περιεχόμενο

Fίgυre

6. Systems
analysis.

της αττόκρισης. Φυσικό, δεν μπόρεσαν να

Π εριπτώσεις
αναλύθηκαν.

κιόνων

που

considered

in

the

προβλέψουν
την
ολίσθηση
που
παρατηρήθηκε στο πείραμα EQ15, που
πρέπει να οφείλεται σε κόποια μικρή αλλαγή
που συνέβη στις αρχικές συνθήκες του

μεγαλύτερη ευστόθε ια από μfα αντίστοιχη
ανόλυση σε τρεις διαστόσει ς. Από την όλλη

δοκιμlου, αφού δεν εμφανίζεται στο παρόμοιο

ευκολότερα

πείραμα

επειδή ακριβώς περιορίζει την κίνηση σε ένα

EQ14.

μεριό,

η

επίπεδο.

4.

4.1.

ΠΑΡΑΜΕτΡΙΚΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΗ ΣΗ

ΤΗΣ

εργασία

δισδιόστατη
σε

ανόλυση

ποιοτικό

οδηγεί

συμπερόσματα ,

Για το λόγο αυτό, σε αυτή την
επελέγη

η

δ ισδιόστατη

ανόλυση ,

ΕΥΣτΑΘΕΙΑΣ

αφού σκοπός ήταν η εξαγωγή συγκριτικών
συμπερασμότων για την επιρροή διαφόρων

Μοντέλα και μέθοδος υπολογισμού

παραμέτρων στον κίνδυνο κατόρρευσης και
όχι η ποσοτική εκ τίμηση αυτού το υ κινδύνου .

Η
παραμετρική
παρουσιόζεται εδώ
διαφόρων

διερεύνηση
που
αφορό στην επιρροή

παραμέτρων

κατόρρευσης. · Η
προσομοιώματα

στον

ανόλυση
κιόνων

του

κίνδυνο

χαρακτηριστικών της διέγερσης , μελετήθηκε

έγινε

για

επίσης και η επιρροή διαφόρων ατελειών,

ναού

του

όπως αποτμήσεις

Επικούριου Απόλλωνα στις Βόσσες και του

ναού του ΔΙα στη Νεμέα . Οι κίονες των δύο
αυτών
ναών
παρουσιόζουν
σημαντ ικές
διαφορές μεταξύ τους,

Στην παραμετρική διερεύνηση , εκτός από
την επιρροή
της γεωμετρίας
και των

τόσο στο απόλυτο

σττονδύλων

και αρχική

κλfση του κίονα , η παρουσία των οπο ίων
αυξόνει δραστικό τον κίνδυνο κατόρρευσης .

4.2.

Αρμονική διέγερση

μέγεθος όσο και στη λυγηρότητα (ο λόγος
ύψους προς βόση εlναι

5.36 στο ναό του
6.79 στο ναό του
Σχήμα 6. Εκτός από

Επικουρίου Απόλλωνα και

ΔΙα), όπως φαίνεται στο
τους μεμονωμένους κίονες, αναλύσεις έγιναν

και

για

δύο

κίονες

που

συνδέονται

με

επιστύλιο. Η παραμετρική διερεύνηση έγινε

για

αρμονική

διέγερση,

αλλό

τα

αποτελέσματα συγκρίνονται και με αυτό που
προκύmουν για σεισμικές διεγέρσεις.
Για την ανόλυση χρησιμοποι ήθηκε

πρόγραμμα

Τα αττοτελέσματα της ανόλυσης δfνονται
υπό μορφήν δ ιαγραμμότων που συσχετίζουν
το ελόχιστο εύρος της εδαφικής επιτόχυνσης,
που αττα ιτείται για την κατόρρευση της
κατασκευής
με
διόφορες
παραμέτρους.
Σημειώνεται
όμως
ότι,
λόγω
της
μη

γραμμικής συμπεριφορός , είναι δυνατόν να
μη συμβαίνει κατόρρευση για διέγερση
μεγαλύτερου εύρους.

το

UDEC και η ανόλυση έγινε σε

δύο διαστόσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η
ανόλυση σε δύο δι αστόσεις δεν μπορεf να

Στο

Σχήμα

7

παρουσ ιόζεται

η

μεγόλη

επιρροή της περιόδου της διέγερσης στην
πιθανότητα αστοχfας. Ε ίναι προφανές ότι ,

της

τόσο ο μεμονωμένος κίονας όσο και η
συστοιχία των δύο κιόνων καταρρέουν για

αττόκρισης, όπως τη στροφή γύρω αττό κατα

πολύ μικρότερη εδαφική επιτόχυνση όταν η

κόρυφο όξονα , που προέρχεται αττό τον
ταυτόχρονο λικνισμό και στις δύο οριζόντιες

περίοδος της εδαφικής κίνησης μεγαλώνει . Η
περίοδος της διέγερσης επηρεόζει και τον

συμπεριλόβει

όλες

τις

παραμέτρους

διευθύνσεις , με αποτέλεσμα να οδηγεί σε μη

τρόπο ταλόντωσης αυ τών των κατασκευών.

συντηρητικό αττοτελέσματα,

Έτσι

προβλέποντας

παρατηρήθηκε

ότι

για

υψfσυχνη
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σπονδύλων , ιδιαίτερα στο όνω τμήμα της

ατέλεια που απαντάται σε πολλο ύ ς κiονες του
ναού
του
Απόλλωνα .
Εξετάζονται

κατασκευής .

περιmώσεις που η αρχική κλίση εfναι

διέγερση, συνέβαινε σημαντική ολfσθηση των
Αντίθετα ,

εδαφικές

κινήσεις

2.5° και
6.0° και είναι προφανές ότι η ευστάθεια

μαγόλης περιόδου προκαλούσαν κυρfως
λικνισμό στους κlονες.
Εfναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι ,
για τις δεσπόζουσες περιόδους των συνήθων

Στην περίπτωση του ναού του Επικο ύ ριου
Απόλλωνα , αυτό σημαfνει ότι κίνδυνος

σεισμών,

aστοχίας υφfσταται πλέον και γ ια τοπικούς,

οι

κίονες

των

ναών

που

εξετάστ ηκαν δεν φαfνεται να κινδυνεύουν με
κατάρρευση . Για παρόδειγμα , για περfοδο

0.25 sec,

μειώνεται σημαντικά όσο η κλίση μεγαλώνε ι.

υψfσυχνους σε ισμούς.

ο κfονας του ναού του Απόλλωνα

δεν ανατρέπεται ούτε για επιτάχυνση

3.0 g. Η

τιμή όμως αυτή μειώνεται εκθετικά με την
αύξηση της περι όδου .
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διέγερσης στην εδαφική επιτάχυν
ση που απαιτείται για κατάρρευση .
Figυre

7.

Deρendence
of the groυnd
acceleration, reqυired for collaρse ,
on the ρeήοd of the excίtation .

Σχήμα

9. Επιρροή της μεiωσης της βόσης
στην

Figure 9.
Ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι

ότι η σύζευξη των δύο κ ιόνων με ένα
επιστύλιο δεν φαίνεται να αλλόζει σημαντικά
τον κίνδυνο κατόρρευσης, παρότι αλλάζει η
κινηματική

του

συστήματος .

Σε

όλλες

περιπτώσεις η σύζευξη εfναι ευνο'iκή κα ι σε
όλλες δυσμενής.
Η επιρροή δύο συνήθων τύπων ατελειών
φαίνεται στα Σχήματα 8 και 9 για τον κfονα
του ναού του Απόλλωνα . Στο Σχήμα 8
παρουσιάζεται η επιρροή της αρχικής κλίσης,
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επιτάχυνση

που

απαι τείτα ι

για κατόρρευση .

Deρendence

required for
reduction.
Στο Σχήμα
μεfωσης της
ευστάθεια

του

of the acceleration,
on the base

collaρse ,

φαfνεται
επιφάνειας

9

κfονα .

Η

η επιρροή της
έδρασης στην
μείωση

αυτή

απαντάται σε πολλούς aρχαίο υ ς ναο ύς κα ι

οφεfλεται κυρfως σε απότμηση τμήμ ατος της
βάσης από κατοίκους της περιοχής, σε μ ία
προσπόθεια ανατροπής του κίονα .

Θα πρέπει να σημειω θεί ότι η επιρροή
ζημιών
και
κατάρρευσης

ατελειών
στην
είναι αθροιστική .

Σεισμική απόκριση

4.3.

mθανότητα
Επομένως ,

Η

σεισμική

σττόκριση

και

σε σεισμούς, όταν δεν παρουσιάζουν φθορές,

σεισμούς μ ε διαφορετικά χαρακτη ριστικά .
Διαγράμματα των αποτελεσμάτων δίνονται

με τις πολλές

ζημιές που έχουν υποστεί, είναι πολύ πιο

ευάλωτα

και

πολλές

φορές

στταιτούν

επεμβάσεις για την αύξηση της ευστάθε ιάς
τους.

στο Σχήμα

Οι

για

έλεγχος

ανατροπής

στη σημερινή τους μορφή ,

υπολογlστηκαν

ο

ενώ τα αρχαία μνημεία είναι πολύ ανθεκτικά

διάφορους

1Ο .

αναλύσεις

αυτές

συμπεράσματα
διερεύνησης και

επεβεβαίωσαν

τα

της
παραμετρικής
έδειξαν την επιρροή της

περιόδου
της
διέγερσης
στον
κίνδυνο
κατάρρευσης . Έτσι, γ ια το σεισμό του
Βου κουρεστίου , ο κίονας του ναού του

Πi
.2
. ..
--

Απόλλωνα αστοχεί για εδαφική επιτάχυνση
μόλις 0.23 g, ενώ για το σεισμό του
για επιτάχυνση μικρότερη σπό 0.60

δύο

1

αυτές

παλμούς

σεισμικές
μεγάλης

δονήσεις

περιέχουν

περιόδου .

υπόλοιπους

σεισμούς

απαιτήθηκε

σημαντικά

που

Erzincan
g. Και οι

Για

τους

εξετάστηκαν,

μεγαλύτερο

εύρος

εδαφικής επιτάχυνσης για την κατάρρευση
{μεγαλύτερο σττό
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11 . Σύγκριση

των αποτελεσμάτων για
σεισμική και αρμονική διέγερση .

Figure 11 . Comρarison of results for earthquake and harmonic excitation.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων για τις
σεισμικές διεγέρσεις εξετάστηκαν και σε

σύγκριση με τα αντίστοιχα για αρμονική
διέγερση . Η σύγκριση αυτή δίνεται στο Σχήμα
11 , όπου η στταιτούμενη εδαφική επιτάχυνση
για την ανατροπή του κίονα έχει σχεδιαστεί
ως

προς

τη

δεσπόζουσα

σεισμικής

κίνησης ,

και

περίοδο

στο

καμπύλες

ίδιο

για

κάθε
σχήμα

Σχήμα

1Ο. Μέγιστη μετακίνηση της κορυφής

φαίνονται

Figure

του κίονα ανάλογα με το εύρος της
σεισμ ικής επιτάχυνσης.
1Ο. Maximum tορ disρlacement νersus

διέγερση διάρκειας 1, 2, 3 και 25 κύκλων . Τα
σττοτελέσματα δείχνουν πως οι σεισμικές
διεγέρσεις ακολουθούν αρκετά καλά την
καμπύλη
που
αντιστοιχεί
σε
αρμονική

the seismic excitation amρlitude .

οι

ενώ

ημιτονική
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εδαφική επιτάχυνση, διάρκειας τουλάχιστον

τριων κύκλων .

του
προγράμματος
EV5V CT93 0300
(πρόγραμμα Enνi ronment) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε

αυτή

την

εργασία

παρουσιάζονται

τα

αποτελέσματα πειραματικών και αριθμητικών
αναλύσεων

της

δυναμικής

συμπεριφοράς

κιόνων κλασικών μνημείων .
Τα πειράματα έγιναν σε ένα μαρμάρινο
προσομοίωμα, σε κλίμακα

1:3, ενός

κίονα του

Παρθενώνα και έδειξαν την ευαισθησία της
aπόκρισης ακόμ η και σε ασήμαντες αλλαγές

των

παρα μέ τρων .

Για

το

λόγο

αυτό ,

επανάληψη του ιδίου πειράματος οδηγούσε

σε

διαφορετικά

αποτελέσματα .

παρατηρήθηκε

ότι

Επίσης,

καθαρά

επίπεδες

διεγέρσεις
προκαλούσαν
σημαντικές
παραμορφώσεις και στην εκτός επιπέδου
διεύθυνση .
ΜΙα άλλη παρατήρηση των
πειραμάτων

ήταν

ότι

οι

παραμένουσες

παραμορφώσεις στο τέλος της διέγερσης
ήταν συνήθως μικρές και δεν ήταν ενδεικτικές
της σημαντικής λικνιστικής ταλάντωσης του

κίονα κατά τη διάρκεια της δόνησης.
Τα

αποτελέσματα

των

πειραμάτων

συγκρίθηκαν
με
τα
αποτελέσματα
τρισδ ιάστατων αριθμητικών αναλύσεων με το
πρόγραμμα
3DEC. Με δεδομένη την
ευαισθησία της aπόκρισης, η σύγκριση ήταν
πολύ ικανοποιητική και έδειξε ότι η μ έθοδος
των

δι ακριτών

στοιχείων

μπορεί

να

προβλέψει αρκετά καλά τόσο το εύρος των
μετακινήσεων

όσο

και

το

φασματικό

περιεχόμενο της aπόκρ ισης .

Με

UDEC

χρήση της δισδιάστατης έκδοσης
του
προγράμματος,
έγινε
μ ία

παραμετρική διερεύνηση του εύρους της
εδαφι κής επιτάχυνσης που απαιτείται για να
προκληθε ί
κατάρρευση .
Εξετάστηκε
η
επιρροή
της περιόδου
μιας
ημιτονικής
δ ιέγερσης καθώς και αρχικών ατελειών και
συγκεκριμένα αρχικής κλίσης και μειωμένης
βάσης έδρασης. Τα αποτελέσματα δείχνουν
ότι
η
π ιθανότητα
aστοχίας
αυξάνεται
σημαντικά για διεγέρσεις μεγάλης περιόδου
και για κίονες με αρχικές ζημιές. Για σεισμικές

διεγέρσεις,
προκύmουν
ανάλογα
συμπεράσματα, τα οποία είναι συγκρίσιμα με
τα αντίστοιχα για αρμονική δόνηση διάρκειας
τουλάχιστον τριων κύκλων .

6.

ΕΥΧΑΡΙΠΙΕΣ

Η έρευνα που παρουσιάζεται σε αυτή την
εργασία

έχει

προγράμματος

γίνει

στα

πλαίσια

του

61 /0578 (ΠΕΝ ΕΔ) της Γενικής

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και
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