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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η γνώση της εδαφικής δομής και ιδιαίτερα της Vs αποτελεί βασική προϋπόθεση για
τη θεωρητική μελέτη της σεισμικής aπόκρισης και για τη κατανόηση της φυσικής της επίδρασης
της εδαφικής δομής στην ισχυρή κίνηση. Διαμέσου ευρείας εφαρμογής μεθόδων εύρεσης της Vs
και συγκρίσεων τους, διατυπώνονται κριτήρια ορθής χρήσης και άρσης των αβεβαιοτήτων. Σε ότι

αφορά την επίδραση της Vs στη σεισμική απόκριση, γίνονται κριτικές παρατηρήσεις στον τρόπο
χρήσης και την αξιοπιστία των 1D αναλύσεων όταν, α) το προσομοίωμα δεν είναι πλήρως γνωστό
μέχρι το βραχώδες υπόβαθρο και β) η θέση μελέτης αφορά περίπλοκο γεωτεκτονικό περιβάλλον ,
το οποίο επιφέρει πρόσθετη ενίσχυση και διάρκεια στον σεισμό σχεδιασμού .

ABSTRACT: The knowledge of the soil structure and esρecially of the Vs, is the basis for site
resρonse eνaluation and for the understanding of site effects ρhysics . Through an extensiνe use
of methods for Vs estimations and their comρaήsons , the cήteήa for their ρroρer use and for the
elimination of uncertainties are ρresented. Conceming the effect of Vs on site resρonse , cήtical
statements are ρresented for the usage and the reliability of 1 D analyses when a) the model is
not comρlete untill bedrock and b) the studied site belongs in a comρlex geological structure that
ρroνokes additional amρlification and duration to the design earthquake.

1. ΕΙΣΑrΩrΗ

βραχώδες

Η γνώση της εδαφικής δομής, είναι γνωστό,

πλευρικές aσυνέχειες (ρήγματα, άκρες λεκά
νης, κά) και τη γεωμετρία των εδαφικών δο

υπόβαθρο

περιλαμβάνοντας

τις

ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση τόσο για τη
θεωρητική μελέτη της σεισμικής aπόκρισης

μών που υπέρκεινται του υποβάθρου . Η γνώ

όσο και για τη φυσική ερμηνεία της επίδρασης

για τη μελέτη της σεισμικής aπόκρισης, διότι οι

του ευρύτερου γεωτεκτονικού περιβάλλοντος

παράμετροι του (aσυνέχειες, γεωμετρία ,

στην ισχυρή κίνηση . Η βασική παράμετρος για

αποθέσεων-βράχου,

το εδαφικό προσομοίωμα είναι η ταχύτητα Vs
διάδοσης των διατμητικών κυμάτων και κυρί
ως η κατακόρυφη και πλευρική μεταβολή της.
Οι πλέον κατάλληλες μέθοδοι διασκόπησης

ρόλο

χνότητα , διάρκεια ισχυρής κίνησης, κά) . rιa

της εδαφικής δομής είναι οι σεισμικές με κορυ

την ανάδειξη της επίδρασης τη ς

φαία την αναστροφή των κυμάτων επιφανείας

κριση, των σφαλμάτων και των περιορισμών ,
στη χρήση 1D προσομοιωμάτων και προσο

SWI (Herrmann 1987, Ραmάκης 1995, Raρta
kis et al. 1996). Η σωστή και ορθολογική χρή

ση του προσομοιώ ματος είναι πολύ σημαντική

κά)

έχουν

Vs

σημα ίνοντα

(Aki 1993, Bard 1994) στην αξιόπιστη

και ρεαλιστική εκτί μηση του σεισμού σχεδια
σμού (παράγοντας ενίσχυσης, θεμελιώδης συ

Vs στην από

οδηγήσει στο πλήρες εδαφικό προσομοίωμα,

μοιώσεων, και τη σημασία των 2D φαινομ ένων
(πλευρ ικ ή διάδοση τοπι κά παραγό~ενων επι
φανειακών κυμάτων), παρουσιάζοντα ι ενδει

με όρους

κτικά δύο παραδείγματα μελέτης της απόκρι-

ση των σεισμικών διασκοπήσεων μπορεί να

Vs, από την επιφάνεια έως και το
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τεχνικής σεισμολογίας και σε ισμικής μηχανι

σης.

κής, ιδιαfτερα σε ότι αφορά το είδος

2.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΤΑΧΥτΗΤΑΣ

2.1

Σημασία προσδιορισμού της

(1 D, 1D+

πλευρική διάδοση, 2D, 3D) και τα χαρακτηρι
στικό (φασματική μορφή, συχνότητα και παρά

Vs

γοντα συντονισμού, διάρκεια ισχυρής κίνησης

Vs

κό) της σεισμικής aπόκρισης.
Η ταχύτητα

διάδοσης των διατμητικών κυ

Vs

μάτων εfναι μία aπό τις σημαντικότερες ιδιότη
τες του «μέσου» διάδοσης της σεισμι κής ακτι

2.2 Μέθοδοι -

κριτήρια

νοβολίας, aπό τη σεισμική πηγή μέχρι τη θέση

Η σπουδαιότητα της

μελέτης της σεισμική ς aπόκρισης . Δεδομένου

- εφαρμογές

Vs

οδήγησε στην εξεύρε

ισότροπο ομογενές και aπείρου μήκους μέσο,

ση πλήθους μεθόδων και μεθοδολογιών (γεω
φυσικές-σεισμικές διασκοπήσεις, γεωτεχνικές
επί-τόπου και εργαστηριακές δοκιμές, σχέσεις

είνα ι αναγκαίο να διερευνώνται η γεωμετρία

συσχέτισης, κό με καταγραφές σει σμών και μι

(πεπερασμένη και ακανόνιστη) και οι φυσικές

κροθορύβου) προσδιορισμού της. Παρόλα αυ
τά καμία από αυτές δεν συνδυάζει την αμεσό

ότι το φυσικό έδαφος δεν μπορεf να θεωρηθεί

ιδιότητες του και κυρίως η δυσκαμψία με τις
κατακόρυφες και πλευρικές της μεταβάσεις . Η
μεταβολή του μέτρου της καθώς και το μέτρο
αυτό καθαυτό, που εκφράζετα ι ευθέως από

τητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία , την ο ικονο
μία και την απλότητα, με άμεση συνέπεια την

ανάγκη αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων και

την ταχύτ ητα Vs διάδοσης των S κυμάτων,
διακριτοποιεί και «ταυτοποιεί» τη μεγάλη ποι
κιλομορφία εδαφικών και βραχωδών υλικών .

aυτή, από τις κατηγορίες aυτές , οι σεισμικές

μειονεκτημάτων γιο κάθε μέθοδο. Στη βάση

Κατά αυτή την έννο ια, η έντονη κατακόρυφη
μεταβολή χαρακτηρίζει τους διακριτούς σχημα
τισμούς μέχρι το υπόβαθρο, ενώ οι πλευρικές

προσδιορισθούν ταυτόχρονα και με τον πλέον

μεταβολές την οριζόντια ασυνέχειa των σχη

δυναμικό χαρακτηριστικό σε φυσικές συνθή

διaσκοπήσεις κατέχουν δεσπόζουσα θέση κα
θώς είναι οι μόνες με τις οποfες μπορούν να

άμεσο τρόπο τόσο το γεωμετρικό όσο και το

ματισμών , οφε ιλόμενη σε ρήγματα, άκρες ιζη

κες. Επί πλέον, το τελευταίο διάστημα φαίνεται

ματογενών λεκανών και άλλες τοπικές γεωλο

να κερδίζει έδαφος μια μη συμβατική γεωφυσι

γικές ανωμαλίες (σύγκλινο κ. ά) . Συνεπώς , η

κή μέθοδος της αναστροφής του μικροθορύ

συστηματική χαρτογράφηση της παραμέτρου

βου (Αποστολίδης

aυτής σε βάθος κα ι έκταση, σκιαγραφεί το ε

ρό μειονεκτήματα των άλλων κατηγοριών ε

δαφικό προσομοίωμα , ιδιαίτερα το γεωμετρικό
σχήμα και την ακουστική εμπέδηση (αντίθεση

ντοπίζονται α) στον μη-ταυτόχρονο προσδ ιορι

ή λόγος Vs) αποθέσεων-βρόχου . Η γνώση αυ
τών έχει πολλή μεγάλη σημασία στο χώρο της

διατάραξη

& συν . , 2001α,β) . Τα σοβα

σμό γεωμετρίας και ιδιοτήτων και στη σοβαρή
των

φυσικών

συνθηκών ,

όπως

συμβαίνει στις εργαστηριακές δοκιμές με δια
ταραγμένο «αδιατάρακτα» δοκίμια (λόγω γεώ

ο
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γεωυλικό με διάφορο στατιστικό βάρη, με με

ταβαλλόμενη κρουστική δύναμη κ.ό , και γ) σε
ότι αφορά τις καταγραφές σεισμών σε υπόγειο
δίκτυα, το κόστος, την aσταθή σεισμικότητα

ι

κών. Παρά τις πρακτικές αδυναμίες, οι μέθοδοι

:

που συναρτώνται με αυτές πρέπει να κρίνο

ι

νται κάθε φορά στην πράξη κα ι στο συγκεκρι

ι

----.J
:
ι

'

Σχήμα 1. Ταχύτητες Vs στη Θεσσαλονίκη
Figure 1. Vs νelocities in Thessaloniki
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τόπου γεωτεχνικών δοκιμών (NSPT κ.ό), με
ποικίλες σχέσεις συσχέτισης για ποικιλόμορφα

ι

J _ ___ J

ι

- -- ..._ - --. ---- .- --- . - - -- • -- --

σχηματισμού , β) στον σημειακό, έμμεσο, στα
τιστικό και υποκειμενικό χαρακτήρα των επι

ι

-- - L---- L---- L- -- - L- - - - &- --:

aπείρως aσύγκριτες με aυτές του φυσικού

ι

:

1

τρησης και συσκευής δοκιμών) , με διαστάσεις

:

και την επιρροή των τοπικών εδαφικών συνθη

μένο πεδίο εφαρμογής τους. Η aποτελεσματι
κότητα τους πρέπει να κρίνεται σε σύγκριση με

τις κaτό τεκμήριο ακριβέστερες σείσμικές με
θόδους. Εξάλλου, η πιθανή συμφωνία αποτε
λεσμάτων. που προέρχονται από τελείως ανε-

ξάρτητες μ εθόδους (πεδίου, εργαστηρίου, κά),

ξιοπιστία της

εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των αβεβαιο
τήτων στην κατασκευή του εδαφικού προσο
μοιώματος για τη μελέτη της σεισμικής aπόκρι

δος με δυο διαφορετικές τεχνικές πεδίου και α 

σης.

στος της διάθλασης και την ακρίβεια-αξιοπι

Επιστρέφοντας στις σεισμικές διασκοπήσεις

νάλυσης,

DH. Μια λιγότερο γνωστή μέθο

SWI και SASW, που όμως συνδυά

ζει την aπλότητα (στο πεδίο), το χαμηλό κό
στία της CH, είνα ι η αναστροφή των επιφα

(με πιο διαδεδομένες τις S-διάθλαση, ανα

νειακών κυμάτων .

στροφή των επιφανειακών κυμάτων

στη σεισμολογία και πρόσφατα στη γεωφυσική

SWI, φα
σματική ανάλυση των επιφανειακών SASW,
cross-hole CH και down-hole DH), λόγω της
υπεροχής τους , δίνεται η συνοmική παρου
σίαση της αρχής και των κριτηρίων επιλογής
εφαρμογής τους, με έμφαση στη μέθοδο SWI.

Η

SWI χρησιμοποιήθηκε

και σεισμική μηχανική, καθώς με μικρό σχετικό
κόστος προσφέρει τη δυνατότητα εκτεταμένης
και σε βάθος aξιόπιστης γνώσης των εδαφι

στην ίδια κατηγορία , εντούτοις παρουσιάζουν

κών σχηματισμών (Raρtakis et al. 1996,
2000). Τα κύματα Rayleigh και Loνe εμφανίζο
νται μετά τα κύματα χώρου (P-SV & SH) -στις
διασκοπήσεις της διάθλασης (Σχ. 2a) -, αναλύ

aξιοσημείωτες διαφορές στις αρχές , τις εργα

ονται σε κατακόρυφη και οριζόντια συνιστώσα ,

σίες πεδίου και την αποτελεσματικότητά τους .

ενεργοποιούν μεγάλο όγκο των εδαφικών
σχηματισμών και χαρακτηρίζονται από την

Παρά το γεγονός ότι όλες συγκαταλέγονται

Η διάθλαση , από τις πλέον γνωστές, είναι η
πλέον άμεση απλή και μη κσταστροφική μέθο
δος, που όμως υπολείπεται σε αξιοπιστία, λό
γω των γνωστών περιορισ μών της (αντιστρο

ιδιότητα της σκέδασης (εξάρτηση της ταχύτη

τας aπό τη συχνότητα) . Το βάθος διείσδυσης
των κυμάτων επιφανείας αυξάνει με την περίο

φή ταχυτήτων με το βάθος). Στην πράξη ο

δο. Τα διαφορετικά εύρη των συχνοτήτων επι

πλέον σοβαρός περιορισμός σχετίζεται με το
βάθος διασκόπησης (περίπου 20 μ.), λόγω α

τρέπουν τη διερεύνηση του εδάφους σε δια

νεπαρκούς ενέργειας της συμβατικής σεισμι

φορετικά βάθη . Το γεγονός ότι τα επιφανειακά
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευθέως,

κής πηγής (επιφορτισμένη δοκός) . Εναλλακτι

αποτελεί μειονέκτημα της

κές πηγές περιπλέκουν τις εργασίες πεδίου

προϋποθέτει σημαντικό χρόνο αναλύσεων. Η

καθώς απαιτούνται σκάμματα, γερανοί, μεγά
λα βάρη κά. Στις γνωστές και απλές μεθόδους

ανάλυση τους πραγματοποιείται σε δυο κύριες

συγκαταλέγονται οι εντός γεωτρήσεων

ραματικές καμπύλες σκέδασης της ταχύτητας

CH

και

μεθόδου ,

καθώς

φάσεις. Στην πρώτη προσδιορίζονται οι πει

DH, οι οποίες βρίσκουν αδιακρίτως μελέτης

φάσης και ομάδας, των Rayleίgh ή Loνe κυμά

έργου συχνή εφαρμογή στα έργα πολιτικού

των ,

σε συνάρτηση

μηχανικού . Δεδομένου ότι η εφαρμογή τους

2b,c).

Τα πειραματικό δεδομένα αποτελούν τη

προϋποθέτει γεωτρήσεις, εκτός από το ότι α

βάση στη διαδικασία της αναστροφής. Τυπικό

κυρώνεται η αμεσότητα στη λήψη των πρωτο
γενών δεδομένων (με τη παρεμβολή των γεω

παράδειγμα προσδιορισμού της ταχύτητας φά
σης, από τα σεισμογράμματα (Σχ . 2a), στο

τρήσεων), υπάρχει μ εγάλ η πιθανότητα σοβα

πεδίο ρ-τ της υστέρησης φάσης και χρόνου

ρών σφαλμάτων στους υπολογισμούς των τα
χυτήτων εάν δεν μετρηθεί με φωτοκαθετόμε

αποκοπής, απεικονίζεται στο σχήμα

με τη

συχνότητα

(Σχ.

2b. Η τε

χνική του πολλαπλού φιλτραρίσματος χρησι

τρα (δύσχρηστα και με υψηλό κόστος) η κα

μοποιείται για τον προσδιορισμό της ταχύτητα

τακορυφότητα των γεωτρήσεων, πράγμα που
δεν συμβαίνει συνήθως στην πράξη . Άλλες
σοβαρές πηγές σφάλματος (σχετικά με τη πυ
κνότητα των μετρήσεων , τις αφίξεις των κυμά

ομάδας (Σχ. 2c). Τα πειραματικά δεδομένα της
σκέδασης συνδυάζονται με ένα αρχικό εδαφι
κό προσομοίωμα το οποίο χρησιμοποιε ίται για

των χώρου, την ορθή αναγνώρισή τους κ. ά) ,

μη γραμμικότητας του προβλήματος, μια επα

αναφέρονται εκτενώς

στα πυκνοδομημένα πολεοδομικά συγκροτή

ναληmική γραμμική διαδικασία πραγματο
ποιείται, σύμφωνα με την οποία το aρχικό
προσομοίωμα με τις αντίστοιχες θεωρητικές
καμπύλες σκέδασης, διαφοροπο ιείται μετά
από κάθε επανάληψη . Η ικανοποιητική σύγ
κλιση (Σχ. 2d) των θεωρητικών καμπυλών

ματα , όπου δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος α

σκέδασης (γραμμή) στις πειραματικές (σύμ

νάmυξης και εφαρμογής των επιφανειακών
μεθόδων . Πάντως, παρά τα κοινά μειονεκτή

βολα) , aποτελε ί τη βασική προϋπόθεση απο

Ραmάκης ,

στη βιβλιογραφία (πχ

1995). Σοβαρός περιορισμός των

μεθόδων αυτών είναι το βάθος διασκόπησης
που φτάνει έως

50-60 μ. Σημαντικό πλεονέ

κτημα τους είναι η δυνατότητα διασκόπησης

ματά τους η

CH υπερτερεί σε ακρίβεια και α-

την αναστροφή των S κυμάτων. Εξαιτίας της

δοχής του τελικού Vs προσομοιώματος (Σχ.
2e). Στο ίδιο σχήμα παρουσιάζονται οι επιλυό-
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μενοι πυρήνες για κάθε στρώμα, που aποτε
λούν ση μαντικό κριτή ριο α ξιοπι στίας της μεθό
δου . Όσο οξύτερ η είνα ι η συνάρτηση δ σε κά
Ε..

(a)

8ι

θε βάθος τό σο ακ ριβέστερη είναι η ανάλυση
της Vs για το δεδομ ένο πάχο ς και βάθος της
στρώ σης, που επιτεύχθη κε. Είναι aξιοσημείω
το ότι το τελικό

Vs

προσομοίωμα υπολογίζεται

από δεδομένα χαμ ηλών συχνοτήτων, παρό
μοιων με α υτές που ενέχονται στις σεισμικές
διεγέρσεις. Το λογισμι κό ανάλυσης των κυμά
των επιφάνειας αναπτύχθη κε από τον Hemn-

ann (1987)

και μπο ρεί να χρησ ιμοποιηθεί εκ

τός από τον προσδ ιορισμό της ταχύτητας
και για την εξασθένηση

Qs,

Vs,

ταυτόχρονα. Βασι

κός περιορισμός εφαρμογής της μεθόδου η

(b)

επίπεδη στρωματογραφία. Η μέθοδος
σε σύγκριση με την

SWI

SASW

παρουσιάζει τους ίδι

ους περιορισμούς κα ι επί πλέον υστερεί, σε ότι
αφορά α) τη χρονοβόρα διαδ ικασία των μετρή
σεων καθώς στην πράξη χρησιμοποιείται ζεύ
γος μόνο ληmών κα ι β) τον προσδιορισμό της
ταχύτητας

Vs

καθώς βασίζεται μόνο στην τα

χύτητα φάσης των επιφανειακών κυμάτων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα συγκριτικής ανά
λυσης, στην ίδια ομάδα σεισμογραμμάτων,
μόνο της ταχύτητας φάσης και ταυτόχρονα φά

(c)

σης και ομάδας, έδειξε στη δεύτερη περίmω

ση ότι το βάθος aξιόπιστης διασκόπησης αυ
ξήθηκε από

2000).

110

μ. σε

180

μ . (Raρtakis

et al.,
SWI

Για όλους αυτούς τους λόγους η

υπερτερεί έναντι των υπολοίπων σεισμικών
μεθόδων ακόμη και της συγγενούς της SASW.

2.3

Συγκρίσεις και α βεβα ιότητες

Σύμφωνα λοιπόν μ ε τα πλεονεκτήματα, τα μει
ονεκτήματα και τους περιορισμούς κάθε μεθό

(d)

δου , απορρέουν και τα κριτήρια επιλογής και
εφαρμογής αυτών,

σε συνδυασμό

με τους

σκοπούς κα ι τις απαιτήσεις του έργου. Με την
έννοια αυτή, καμία μέθοδος δεν αποτελεί πα
νάκεια και σε κάθε περίmωση για την επιλογή
της απαιτείται προ μελέτη σε σχέση με τις
φυσικές συνθήκες του πεδίου εφαρμογής της,

παρά το ότι συμβαίνει στη πράξη . Παρόλα aυ
τά πολλές συγκριτικές μελέτες των σεισμικών
μεθόδων (Ραmάκης 1995, Raptakis et al. 19-

96),

ι.

(e)

ΙΞ
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Σχήμα 2. Μεθοδολογία της SWI

Figure 2. Methodology of SWI
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που εφαρμόσθηκαν στην ίδια θέση δείχ

νουν ικανοποιητική συμφ ωνία των aποτελε
σμάτων παρά τη διαφορετικότητα τους επί της
aρχής , της τεχνικής των μετρήσεων στο πεδίο ,
της σεισμικής πηγής, του κυματικού πεδίου,

κά. Ποιοτικές συγκρίσει ς αποτελεσι:ιάτων aπό
όλες τις σεισμικές μεθόδους, σε μια θέση και
σε μεγάλο στατιστικό δε ίγμα aπό πολλές θέ-

σεις παρουσιάζονται στα σχήματα

3 & 4 αντί

στοιχα . Ο προφανής λόγος της συμφωνίας
συνδέεται σαφώς με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι
κά των γεωλογικών σχηματισμών που σε κάθε
περίπτωση είναι ανεξάρτητα της μεθόδου δια
σκόπησης . Όμως παρά τη συ μ φωνία, όπως
προκύmει από τις συγκρίσεις παρατηρείται

διασπορά ενίοτε σημαντική , η οποία οφείλεται
στη σύζευξη του «εργαλείου» διασκόπησης

-

.

300

Ε:

>

200

με τις εγγενείς αδυναμίες του- με το «μέσο» . Η
σύζευξη αυτή υποδηλώνει τη μη αμεσότητα

των γεωφυσικών παραμέτρων. Κστά συνέπεια
η διασκόπηση του εδάφους, στην ίδια θέση,
με πολλές

και διαφορετικές

100

Y • ~9Dn2'X + ΚJ92
Νι8Ιιιr of ... ,.;.. ..ι - Jl

μεθόδους δεν

,ι . a.aιttJ

προσθέτε ι στην αξιοπιστία της πληροφορίας

ο

ο

για το έδαφος, παρά μόνο στην έρευνα των

400

jOQ

1000

Η πολλαπλή εφαρμογή διαφόρων μεθόδων
αυξάνει εκτός από το κόστος και την αβεβαι
ότητα προσδιορισμού του εδαφικού προσομοι

100

ώμστος που χρησιμοποιείται στις μελέτες σει
σμικής aπόκρισης. Εξάλλου όπως δείχνεται
παρακάτω, αποκλίσεις της ταχύτητας Vs των

Vs(rnlι.)

300

200

Vι ι-J

δυνατοτήτων των μεθόδων αυτών καθαυτών .
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Σχήμα 4 . Στατιστική συγκρίση Vs(I]-Vs[R]
(SWI-S διάθλασης), Vs[I]-Vs[H] (SWI-CH)
Figure 4. Statistical comρarison of Vs[I]-Vs[R]
(SWI-S refraction), Vs[I]-Vs[H] (SWI-CH)
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αποθέσεων , ακόμη και σημανηκές, από τις
«πραγματικές» δεν επηρεάζουν σημαντικά τη
σεισμική απόκριση .

I
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3 ΕΔΑΦΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τρία χαρακτηρι
στικά παραδείγματα ορθής εφαρμογής των
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;

ι
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Σχή μα

3. Συγκρίση Vs στην fδια θέση με όλες

σε ισμικών διασκοπήσεων. Τα δυο από αυτά
χρησιμοποιούνται παρακάτω ενδεικτικά σε με

λέτη της σεισμικής aπόκρισης, για τη διερεύ
νηση των παραγόντων που την επηρεάζουν .
Παράδειγμα Α: Η σεισμική τομή (Π) μήκους

500 μ . πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ειδικής

ης σεισμικές μεθόδους

μελέτης του πεδίου τάσεων και μετακινήσεων

Figure 3. Comρarison of Vs at the same site
with all seismic methods

στα όρια μελλοντικής βαθιάς εκσκαφής, όπου
εδράζετα ι εργοστασιακό συγκρότημα κοινής

ωφέλειας στη Δ . Μακεδονία. Η επιλογή μεθό

χειας στο κέντρο της Η. Σημειώνεται η συνό

δων (Ρ-διόθλαση

& SWI), θέσης και μήκους

φεια των αποτελεσμάτων των σεισμ ικών δια

της Στ έγινε με συνδυασμό κριτηρίων α) τον
ταυτόχρονο προσδιορισμό στρωματογραφίας
και των μέτρων ν , Ε και Go διαμέσου των Vρ

σκοπήσεων με τις μακροσκοπικές γεωλογικές

και

β) την αποφυγή τομής της Π με πλευ

Παράδειγμα Β: Σκοπός του πειρόματος αυ

ρικές aσυνέχειες (ρήγματα), που ακυρώνουν

τού, όπου χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα οι

τη βασική προΟπόθεση εφαρμογής των μεθό

σεισμικές

δων που επιλέχθηκαν, γ) την εγγύτητα στο
εργοστόσιο και σε παρακείμενες γεωτρήσεις
κό και δ) το μέγιστο δυνατό βόθος aξιόπιστης

ρεύνηση της βελτίωσης των δυναμικών ιδιοτή

διασκόπησης, το οποlο έφτασε τελικό τα

100

κ . ό) . Το πρόγραμμα των σεισμικών διασκοπή

μ. Για την κόλυψη των 500 μ. της Π χρησιμο
ποιήθηκαν 24 γεώφωνο (4.5 Hz) ανό 20 μ .

σεων εκτελέσθηκε σε δυο χρονικό ανεξόρτη
τες φόσεις Α κα ι Β , πριν και μετά την προφόρ

Στις αναλύσεις, με τη SWI, χρησιμοποιήθηκαν
τα μισό περίπου από κόθε πλευρά της Η

Α και

Vs,

γεωτρήσεις .

DH, SWI

και S-διόθλαση , είναι η διε

των μετά την προφόρτιση με επίχωμα συγκε

κριμένων χαρακτηριστικών (υλικό, διαστάσεις ,

τιση. Τα αποτελέσματα (Σχ.

6) των αναλύσεων
8 , των Vs με το βόθος (έως 15 μ. Περί

συνδυασμό- λόγους

που), έδειξαν α) την ικανοποιητική συμφωνία

όπως η ισχυρή εγγενής απόσβεση των υπο

όλων της Α φόσης, χωρίς έντονες αυξομειώ
σεις με το βόθος και μέση Vs περίπου 200

(250

μ .) για τρείς -σε

παρατηρήσεις και τις γειτονικές γεωτεχνικές

κείμενων σχηματισμών, ο σχετικό υψηλός ερ
γοστασιακός θόρυβος παρό την ισχύ των ε

m/s, β) τη διαφοροποίηση της Vs μεταξύ των

κρηκτικών πηγών

και την πιθα

δυο φάσεων, όπου στη Β φάση επαυξάνεται

νή ύπαρξη ενδιόμεσου υποκείμενου συνιζημα

για ορισμένα στρώματα έως και 100%, ενώ η
μέση τιμή όλου του προσομοιώματος κατά
50%, γ) την ευαισθησία της SWI έναντι της DH

(500-1000 γρ .)

τογενούς λιστρωτού ρήγματος βαρύτητας. Σε
αμφότερα τα τμήματα της Η προσδιορίσθη
καν οι ίδιοι βασικοί εδαφικοί σχηματισμοί με
ανάλογο πόχος και όμοιες Vρ και

Vs (Σχ. 5).

Η

μόνη ουσιαστική διαφορό έγκειται στο βόθος

του όνω ορίζοντα του δύσκαμmου μαργαικού
σχηματισμού

(500m/s<Vs<600m/s),

που δια

φέρει κατά 15 μ ., λαμβάνοντας υπόψη την κλί
ση της ελεύθερης επιφόνειας, και η οποία

ως προς την «αντιληmότητα» αυτής της δια
φοροποίησης της Vs, και δ) την mθανή εξάρ
τηση του βαθμού και του βόθους μεταβολής

της Vs, από τη φύση του γεωυλικού και άρα
την αδυναμία γενίκευσης μιας περίmωσης.
Σημειώνεται ότι για λόγους αποφυγής σφαλ
λμάτων, με τη SWI, χρησιμοποιήθηκαν μόνο

υποδηλώνει την ύπαρξη της πλευρικής ασυνέ-
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Σχήμα 5. Χρήση της SWI και 2D μηκοτομή
Figure 5. Use of SWI and 2D cross-section
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Η διαφοροποίηση των ιδιοτήτων εκφράζεται

30μ

σε όλα τα στάδια εφαρμογής της SWI, όπως
δείχνουν τα σεισμογράμματα οι πειραματικές
καμπύλες σκέδασης και τα τελικά προσομοιώ

26μ ---..1\

ματα (Σχ. 6). Η διαφοροποίηση των αποτελε
σμάτων μεταξύ DH και SWI μετά την προφόρ
τιση οφείλεται στο είδος των κυμάτων (Χώρου

22μ ---r.\;

με χαμηλή ενέργεια για τη

_ ___,_,... ,

μ
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κατασκευών, όμως πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε
ότι αφορά τη δυναμική συμπεριφορά και τη
σεισμική απόκριση, δεδομένου όη το βελτιω

.:

και το εσωτερικό της μπορεί να αναπτυχθούν
τοπικά φαινόμενα (ανακλάσεις διαθλάσεις και
περιθλάσεις), διαφοροποιώντας το επίπεδο
και το συχνοτικό περιεχόμενο της σεισμικής
aπόκρισης.

1

-~

Παράδειγμα Γ: Το παράδειγμα αυτό αφορά έ

να διεθνές πειραματικό πεδίο δοκιμών στη
Μυγδονία λεκάνη, όπου εκπονείτα ι ανελλιπώς
από το

Σεισμογράμματα, πειραματικές κα

Vs

αν η προφόρτιση με επίχωμα μπορεί να βελ
τιώσει εδάφη χαμηλής σχετικό δυσκαμψίας κο
ντά στην επιφάνεια είναι καταφατική. Η βελτίω
ση του εδάφους μπορεl να είναι χρήσιμη για

μένο έδαφος σε σχέση με το περιβάλλον έδα
φος αποτελεί τοπική ανωμαλία , όπου στα όρια

ν

μπύλες ομάδας και

SWI παρά με τις σημειακές DH ή/και CH

:

----- ~ ---- .ιr---

6.

Συνε

τη στατική συμπεριφορά των υπερκείμενων

:

_ 1_9_5-~-

SWI).

μετρήσεις. Η απάντηση στο βασικό ερώτημα

600

417 :

--- -1{ 0- ι

κατά πολύ μεγαλύτερο στη

έδαφος τότε αυτή θα εκφρασθεί καλύτερα με

500
ΑΦΑΣΗ

4

στο έδα

του όγκου των σχηματισμών (μικρότερο στη

τη

PERIOO (SEC)

168

SWI)

ται ότι αν η προφόρτιση έχει επίδραση στο
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Σχήμα

DH,

κή για τη

(SEC)
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ι•

επιφανειακά

κυρίως και στον τρόπο διάδοσής τους (ακτινι
τΙΜΕ

~

DH,

ενεργητικά για τη SWI), το συχνοτικό περιεχό
μενο τους (υψίσυχνο με μικρό μήκος κύματος

προσομοίωματα των

1993

με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ ένα

πολύmυχο ευρωπαϊκό πείραμα γεωτεκτονι

κού, γεωτεχνικού, γεωφυσικού και σεισμολογι

φάσεων Α και Β

κού ενδιαφέροντος . Ένας από τους πρωταρχι

Figure 6. Seismograms, expeήmental grouρ
dispersion curνes and Vs models at stages Α
and Β

της στρωματογραφίας και των δυναμικών ιδιο
τήτων της εδαφικής δομής έως το βραχώδες

κούς στόχους του , ήταν η πλήρης διερεύνηση

υπόβαθρο, του εγκάρσιου άξονα της ιζηματο
τα σεισμογράμματα που περιέχονται στην επι

γενούς λεκάνης. Στα πλαίσια αυτά χρησιμο

φάνεια κάλυψης του κωνικού επιχώματος, δε

ποιήθηκε το σύνολο των γεωφυσικών (σεισμι

δομένου ότι εάν η προφόρτιση επέφερε δια

κών, ηλεκτρικών, κ. ά) κα ι γεωτεχνικών (επί-τό

φοροποίηση των ιδιοτήτων τότε θα προκαλεί

που και εργαστηριακών) μεθόδων, μεταξύ των

το οριζόντια ανισοτροπlα με προφανή επίmω

οποίων δεσπόζουσα θέση είχαν η Ρ-διάθλαση

ση στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, που

και η SWI, με διατάξεις μεγάλης κλίμακας. Τα
κριτήρια επιλογής ιδιαίτερα των σεισμικών με-

θα προέρχετο από την ανάλυση για όλη τη Η .
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θόδων, τα αποτελέσματά και η σύνθεσή του ι;

αντίθεσης των μέσων

περιγράφονται αναλυηκά στην εργασία των
Raρtakis et al. (2000) και δεν αναφέρονται

τη θεμελιώδη συχνότητα της ενίσχυσης. Τα

αναλυτικά για λόγουι; οικονομίας. Το τελικό

παραττάνω δικαιολογούν την εμμονή στη γνώ

αποτέλεσμα αυτήι; τηι; εργώδους προσπά
θειας απέδωσε το δισδιάστατο εδαφικό προ

ση της γεωμετρίας της λεκάνης και της Vs του
υποβάθρου και θέτουν σε σοβαρή αμφισβή

σομοίωμα του σχήματος

7. Τα αξιοσημείωτα

χαρακτηριστικά τηι; δομήι; αυτήι; είναι α) το με

Vs βρόχου-αποθέσεων
(2600m/s-580m/s, αντίστοιχα) στο επίπεδο κα ι

τηση το κριτήριο του UBC97 για την επάρκεια
τηι; μέσης

Vs των επιφανειακών 30 μ .

γάλο εύροι; των ταχυτήτων Vs, από 90 έωι;

900 m/s, αττό την επιφάνεια έωι; το υπόβα
θρο , σε βάθοι; 200 μ περίπου στο κέντρο τηι;
λεκάνης, β) η υψηλή σχεηκά ταχύτητα Vs του
βραχώδους υποβάθρου, ίση με 2600 m/s, γ) η
σημαντική και αττότομη μεταβολή του βόθουι;

4

του υποβάθρου, από τα άκρα τηι; λεκάνης

τη μελέτη της σεισμικής αττόκρισης ή ακόμη

προι; το κέντρο τηι;, δ) η περίπλοκη τεκτονική
και γεωμετρία τηι; λεκόνηι; λόγω τηι; ύπαρξης
τεσσάρων ρηγμάτων και ε) η αττοκόλυψη εκ

για τη χρήση των εδαφικών κατηγοριών και
των σε ισμικών συντελεστών των αντισεισμ ι
κών κανονισμών (ΝΕΑΚ2000, ECS, UBC97,

τόι; του γνωστού σεισμικού ρήγματος

κό), υπονοείται το μονοδιάστατο εδαφικό προ

F1 , των

Η

Vs

ΠΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ

Είναι γνωστό ότι στη καθημερινή πρακτική ό
ταν γίνεται λόγος για την επιρροή των τοπικών
εδαφικών συνθηκών στην ισχυρή κίνηση ή για

υπολοίπων τριών, με τη συστηματική και ορθή

σομοίωμα και η aπόκρισή του . Τα ερωτήματα

χρήση των κυριοτέρων επιφανειακών σεισμι

που ανακύmουν είναι α) αρκεί η γνώση του
Vs προσομο ιώματος μόνο των επιφανειακών

κών διασκοπήσεων μικρής (ανατττύγματα με
ρικών δεκάδων μέτρων) και μεγάλης κλίμακας
(εκατοντάδων μέτρων). Ο προσδιορισμός τηι;
εδαφικής δομήι; πραγματοποιήθηκε κατά βά
ση με όρουι; Vs, ενώ τα Vp προσομοιώμα και

εδαφι κών σχηματισμών , για τον αξιόπιστο
υπολογισμό της σεισμικής αττόκρισης (PGA,
φάσμα aπόκρισης, χρονοιστορία, συνάρτηση
μεταφοράς, κά) ; β) πόσο «ακριβής» πρέπει να

ο ι γεωτεχνικές πληροφορίες (έωι; 40 μ . βά
θους, περίπου) έπαιξαν επικουρικό ρόλο . Ο
βασικός λόγοι; είναι ότt το 20 Vs προσομοίω

είναι η γνώση του Vs προσομοιώματος ; γ)

μα αποτελεί τη βάση για το πλήθοι; των θεω

ποιός ο ρόλος της αντίθεσης

ρηηκών

αποθέσεων και του υποβάθρου ; και δ) μήπως
είναι προτιμότερη η σχετική γνώση της Vs σε

1Ο

και

20 αναλύσεων της σεισμικής

aπόκρισης και τη φυσική ερμηνεία της επίδρα

αρκεί η δήλωση του «σεισμικού » υποβάθρου
με την αυθαίρετη τιμή Vs των 750 m/s και

Vs συνολικό των

σης τηι; τοπικής γεωλογίας στην ισχυρή κίνη

δύο διαστάσεις και μέχρι το υπόβαθρο , παρά

ση

(Raptakis et al. 2000, Chaνez-Garcia et al.
2000, Makra et al. 2001). Τόσο από τη θεωρη

το ελλιπές και «αττόλυτα» ακριβ ές μονοδιά

τική μελέτη όσο και από τιι; καταγραφές σει
σμών σε πυκνό δίκτυα προκύmει η σημαντική

σμικής aπόκρισης στη θέση μελέτης; Στα ερω
τήματα αυτό δίνονται ατταντήσεις με δυο
απλοποιημένα παραδείγματα παραμετρικής

επίδραση των πλευρικών ασυνεχειών και της

στατο , για τη ρεαλιστικότερη εκτίμηση της σει

ανάλυσης, αντίστοιχα , ένα για 1Ο αναλύσεις
σε 1Ο προσο μοίω μα και ένα για 1Ο και 20 θε
ωρητι κ ής ανάλυσης σε

20 προσομοίωμα. Σε

όλες τις περιmώσεις η μόνη ελεύθερη παρά
μετρος που μεταβάλλεται είναι η Vs.
10 παραμετρική ανάλυση : Το παράδ ειγμα
αυτό αφορά τρεις περιmώσεις προσομοιωμά
των

Vs, που διαφέρουν ως προς το βάθος του

υποβάθρου (-14 μ. , -30 μ. και -410 μ .) , και βα
σίζεται στην περίmωοη της επίδρασης της

προφόρτισης στα πρώτα 14 μ. Τα προσο
μοιώματα πριν και μετά την προφόρτιση χρη
σιμοποιούντα ι προκειμένου να διερ ευνηθεί η

DΙΠΑΗαΙ-

Σχήμα

7.

Γεωφυσική

20

μη κοτομή

της

επιρροή της μεταβολής της

V s (Α και Β) στη

Μuγδονίας λεκάνης

συνάρτηση μεταφοράς (ΣΜ} . Στην 'πρώτη πε

Figure 7. Geophysical 20 cross-section of the
Mygdonian basin

ρίmωση, το υπόβαθρο με Vs 580 rn/s τοποθε
τείται στη βάση το υ γνωστού προσομοιώμα-
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10
9
8
7
6

τος. Ο τερματισμός του προσομοιώματος στο
βάθος αυτό σημαίνει πρακτικά την εισαγωγή
της σεισμικής διέγερσης. Η επιλογή των 580

mls

(δύσκαμmο έδαφος) έγινε με βάση τη

γνώση των σχηματισμών της ευρύτερης πε
ριοχής και θεωρείται ρεαλιστική για το βάθος
αυτό . Η ΣΜ στη Α φάση έχει παράγοντα ενί
σχυσης 3 στη θεμελιώδη συχνότητα 3.25 Hz,
ενώ στη Β -ως αναμένετο λόγω αύξησης της

δυσκαμψίας κατά 50%- είναι αντίστοιχα 2 στα
5.25 Hz (Σχ. 8). Η αναλογία μεταβολής της Vs
και της ενίσχυσης είναι αντιστρόφως ανάλογη,
όμως εφαρμογές του είδους παρά το γεγονός
ότι συνηθίζονται , είναι λαθεμένες στη βασική
τους υπόθεση, όπως δείχνεται παρακάτω. Στη
δεύτερη περίmωση , το προσομοίωμα τερματί
ζεται στα

30

μ. -όπως λαμβάνεται υπόψη στον

αμερικάνικο κανονισμό

(Borcherdt, 1994)- με

την προσθήκη κοινού εδαφικού στρώματος μέ

σης
νται

Vs 500 m/s. Ως υπόβαθρο χρησιμοποιού
οι ελάχιστες και οι μέσες ταχύτητες Vs

« μαλακού»

και

«σκληρού»

βράχου

κατά

UBC97, 700 m/s.-1050 mls και 1400 m/s-1620
m/s, αντίστοιχα. Σκοπός της ανάλυσης αυτής
είναι η διερεύνηση της επίδρασης της αντίθε
σης

Vs

στο πλάτος ενίσχυσης (Σχ.

8).

Οπως

προκύmει από τις αναλύσεις Α και Β η θεμε
λιώδης συχνότητα διαφέρει ελάχιστα
και

2.75 Hz)
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8. 1D συναρτήσεις

μεταφοράς για τρείς

τις περιmώσεις αντίθεσης αποθέσεων-βράχου

περιπτώσεις του βάθους του υποβάθρου

διαφέρει το πολύ κατά παράγοντα 1.5. Οι ανα
λύσεις με βάση το διαφορετικό υπόβαθρο , για

Figure 8. 1D transfer functions for three cases
of bedrock deρth

αμφότερες τις φάσεις, δείχνουν αύξηση του
παράγοντα ενίσχυσης αναλογικά με την αύξη

σχηματισμών της βαθιάς γεώτρησης με τους

ση της

αντίστοιχους στο κέντρο της λεκάνης (από

από τη μεταβολή μεταξύ Α και Β , λόγω της

σταση 2-3 χιλ. ) όπου οι Vs προσδιορίσθηκαν
με γεωφυσικές διασκοττήσεις. Το προσομο ίω
μα των 41 Ο μ. θεωρείται ρεαλιστικότερο και

Vs του υποβάθρου, η οποία μπορεί να
φθάσει τον παράγοντα 3, δηλαδή διπλάσιο
προφόρτισης. Οι ανώτεροι aρμονικοί διαφέ
ρουν μόνο ως προς τις συχνότητες και όχι ως

πληρέστερο όλων με βάση τη γεωλογία της

προς το πλάτος. Τα πλάτη ενίσχυσης στη πε

περιοχής. Η συνάρτηση μεταφοράς είναι πε

ρίmωση αυτή είναι περίπου διπλάσια από αυ

ρισσότερο περίπλοκη από ότι στις δυο άλλες

τά στη πρώτη . Σε κάθε περίmωση όμως όσο
αυθαίρετο είναι το προσομοίωμα των 14 μ. άλ

περιmώσεις με τη θεμελιώδη συχνότητα μειω

λο τόσο αυθαίρετο είναι και αυτό των

μ.,

κύτττει από τις αναλύσΕΙς για τις φάσεις Α και Β

στη λογική του οποίου βασίσθηκαν οι σεισμι

και όπως αναμένετο , ο παράγοντας ενίσχυσης

κοί συντελεστές του

Στον αντίποδα

και η συχνότητα του θεμελιώδη συντονισμού

των δυο προηγούμενων περιπτώσεων και με

ταυτίζονται . Το επίπεδο ενίσχυσης του Α
στους ανώτερους aρμονικούς μέχρι τα 6.5 Hz
περίπου, είναι ελαφρώς υψηλότερο του Β. Στις

UBC97.

30

την ίδια λογική πρόσθεσης κοινών εδαφικών
σχηματισμών, όπως για τα

30

μ. , αυξήθηκαν

τα προσομοιώματα Α και Β μέχρι τα

41 Ο μ.

μένη δραστικά στο 0.5 Hz (Σχ . 8). Όπως προ

μεγαλύτερες συχνότητες μέχρι τα

14 Hz

οι ενι

βάθους, όπου τελικά συναντάται το υπόβαθρο
όπως προκύmει από βαθιά γεώτρηση στην

σχύσεις, μεταξύ Α και Β, εναλλάσσονται σε χα
μηλό παρόλα αυτά επίπεδο, γεγονός που πε

ευρύτερη περιοχή . Οι ταχύτητες

ριπλέκει την επιλογή της προφόρ-nσης για τη

Vs των υπο
κείμενων εδαφικών σχηματισμών και του υπο
βάθρου προσδόθηκαν από τη συσχέτιση των

βελτίωση του επιφανειακού εδάφους. Από τη
σύγκριση των τριών περιmώσεων μεταξύ του
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«γνωστού», αυτού του

UBC97

και του ρεαλι

στικού προκύmουν μεγάλες ποιοτικές και πο
σοτικές διαφορές, γεγονός που επιβάλλει την
ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στους υπολογι
σμούς των πάσης φύσεως

1D

θεωρητικών

αναλύσεων. Συμπεραίνεται ότι η ρεαλιστική
εκτίμηση του πάχους των αποθέσεων και ο
λόγος

Vs

αποθέσεων-βράχου παίζουν σημα

ντικότερο ρόλο από το λεmομερές και περιο

ρισμένο προοομοίωμα.

Παραμετρι~ ανάλυση σι: προσομοrωμα

2D: Η σύγκριση των αναλύσεων αφορούν τα
1D (στο κέντρο της λεκάνης) και2D προσομοι
ώματα του Γ παραδείγματος σε συνδυασμό με
τις 1D και 2D ΣΜ και τις αντίστοιχες συνθετικές
χρονοιστορίες, που προκύmουν από συνέλιξη
των ΣΜ με καταγραφή σεισμού στον επιφανει

ακό βράχο της περιοχής μελέτης (Raρtakis et
Chaνez-Garcia et al. 2000). Οι ΣΜ
και τα συνθετικά σεισμογράμματα (Σχ . 9) υπο

al. 2000,

ο

14

ματα (Μάκρα, 2000), το ένα είναι το αναλυτικό
και το άλλο είναι το απλοποιη

12

μένο με δύο μόνο σχηματισμούς όπως ορίζο

10

7

νται με βάση τη γεωλογική ηλικία
Μυγδονιακό και

E,F,G*

(A,B,C,D στο

8

στο Προμυγδονιακό

6

σύστημα). Οι δυναμικές ιδιότητες του aπλο

ποιημένου προέκυψαν από τους σταθμισμέ
νους μέσους όρους των παραμέτρων των
σχηματισμών του αναλυτικού. Η λογική της
aπλοποίησης αφορά την υποθετική περίmω
ση μελέτης της aπόκρισης της λεκάνης όταν
δεν είναι γνωστή η λεmομερής στρωματογρα
φία με εκτεταμένη χρήση γεωφυσικών διασκο
πήσεων. Η υιοθέτηση προσομοιώματος μπο
ρεί να βασισθεί στη γενική γνώση της γεωλο
γίας της περιοχής και στη ρεαλιστική υπόθεση
δυναμικών ιδιοτήτων σε συνδυασμό με βαθιά
γεώτρηση στο κέντρο της λεκάνης. Το λεmο

μερές σχήμα της επαφής αποθέσων-υποβά
θρου δεν παίζει σημαντικό ρόλο και θα μπο

ρούσε να αντι κατασταθεί από ένα κανονικό
τραπέζιο ή μια ημιτονοειδή (Μάκρα,

2000).

Όλα τα συνθετικά συγκρίνονται με την κατα

γραφή στο κέντρο της λεκάνης (Σχ. 9). Τα
αποτελέσματα της 1D ανάλυσης στο 1D προ

8
ΤΙΜ Ε

λογίσθηκαν για δύο διαφορετικά προσομοιώ
του σχήματος
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σματικό λόγο μεταξύ αποθέσεων και βράχου),

Σχήμα

αποτυγχάνουν να αποδώσουν σωστά τα χα
ρακτηριστικά του παράγοντα ενίσχυσης (πεδίο

χρονοιστορίες και αντίστοιχες εμπειρικές και
1D 2D συναρτήσεις μεταφοράς στο κέντρο της

συχνοτήτων) και της διάρκειας της ισχυρής κί

λεκάνης

νησης (πεδίο χρόνου) δεδομένης της διαφο
ράς μεταξύ συνθετικού (2 sec) και σεισμού

empiήcal

(διάρκειας
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>10 sec).

Αντίθετα, τα συνθετικά

9.

Σεισμική

και

σuνελιγμένες

Flgure 9. Recording and synthetics, and
and 1D 2D transfer functions at the
center of the νalley

από τις

2D ΣΜ (με συνέλιξη) , παρά τη διαφο

ρά στη φάση του κυματικού πεδίου, αποδί

ρεση στρωματογραφίας και ιδιοτήτων ή τοπι
κών ανωμαλιών (γεωσύγκλινο, έγκυλα , θαμμέ

δουν συγκρίσιμη με τις καταγραφές διάρκεια

νες αρχαιότητες, κοιτάσματα, ορυκτά κ. ά) , θα

της ισχυρής κίνησης

(6.5-16 sec). Η μορφή

πρέπει να επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια η

των

2D ΣΜ είναι παρόμοια περίπλοκη με αυτή

κατάλληλη σεισμική μέθοδος, πρωτίστως γνω

της καταγραφής, ενώ διαφέρει κατά πολύ από
αυτές των 1D. Το πλάτος ενίσχυσης των 2D
και της καταγραφής είναι περίπου 12, ενώ στις
1 D είναι περίπου το μισό, στις συχνότητες μέ

ρίζοντας τα μειονεκτήματα και τους περιορι

ενδείκνυται καθώς βασική προϋπόθεση για

ΧΡΙ

2.5 Hz. Η διαφορά που παρουσιάζεται στις
συχνότητες > 3 Hz και στο πλάτος, μεταξύ του

την εφαρμογή της είναι η επίπεδη και οριζό

λεmομερούς προσομοιώματος και της κατα
γραφής οφείλεται κυρίως στο σταθμό αναφο
ράς ο οποίος δεν είναι πλήρως aπαλλαγμένος

ενδεδειγμένης

από τοπικές ενισχύσεις. Τα αποτελέσματα συ

πο δηλ. διαμέσου των πειραματικών καμπυ

νηγορούν στην ύπαρξη της πλευρικής διάδο

λών σκέδασης, επιχειρείται η οριοθέτηση των

σης επιφανειακών κυμάτων, που παράγονται

τοπικά στις πλευρικές aσυνέχειες, σε συνδυα

εγκύλων , ενώ η μέθοδος της σεισμικής ανά
κλασης υψηλής ευκρίνειας θα ήταν η πλέον

σμό με την αντίθεση

ενδεδειγμένη . Βέβαια είναι γνωστή από σχετι

λόγω φαινομένων περίθλασης (βλ.

κές θεωρητικές δημοσιεύσεις, η επίδραση των

Vs αποθέσεων-βράχου,
Raptakis et
al. 2000, Chaνez-Garcia et al. 2000).

σμούς της.

Για

παράδειγμα

η

χρήση

της

SASW για τον εντοπισμό γεωσύγκλινων δεν

ντια στρωματογραφία . τέτοιο παράδειγμα μη

επιλογής σεισμικής

αναφέρεται στην εργασία των
Αθανασόπουλος

μεθόδου

Πελέκης και

(2001), όπου με έμμεσο τρό

τοπικών ανωμαλιών στο προσπίmον κυματικό

πεδίο, λόγω των πολλαπλών διαθλάσεων

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα εργασία θέτει δυο ζητήματα που

ανακλάσεων-περιθλάσεων, όταν η συσχέτιση
μηκών κύματος και διαστάσεων της ανωμαλί
ας το «επιτρέπει» . Όμως επειδή το «παραγό

άmονται της εφαρμοσμένης γεωφυσικής -σε
ότι αφορά τα Vs προσομοιώματα- και της τε

μενο» κυματικό πεδίο είναι περίπλοκο δεν

χνικής σεισμολογίας -σε ότι αφορά τη σχέση

περισσότερο να περιγράψει τη γεωμετρία της

προσομοιωμάτων και σεισμικής aπόκρισης
και φιλοδοξεί να απαντήσει σε καίρ ια ερωτή
ματα που απορέουν από αυτά. Το πρώτο ζή

τέρων. Επί πλέον είναι σκόπιμη, για τη κατα

τημα έχει να κάνει με τη σημασία της Vs, τα

δομένων, η χρήση κατάλληλων θεωpητικών α

«εργαλεία» aνίχνευσής της, τις δυνατότητες

ναλύσεων για τη τεκμηρίωση του πειράματος.

μπορεί να ερμηνευθεί μονοσήμαντα και πολύ
ανωμαλίας , εάν δεν είναι γνωστή εκ των προ
νόηση και την ερμηνεία των πειραματικών δε

και κατ'επέκταση τα κριτήρια επιλογής της κα

Το δεύτερο ζήτημα σχετίζετα ι με τη θεωρη

ταλληλότερης μεθόδου ανάλογα με τις φυσικές
συνθήκες και τις απαιτήσεις του έργου. Είναι

τική μελέτη της σεισμικής aπόκρισης που συν

σαφές ότι για τη κατασκευή του προσομοιώ

δέεται αμέσα με το εδαφικό προσομοίωμα εκτός από την καθημερινή πρακτική- και σε

ματος που προορίζεται για μελέτες σεισμικής
aπόκρισης καθώς και για τη διερεύνηση ειδι
κών γεωφυσικών δομών , οι καταλληλότερες

επίπεδο αντισεισμικών κανονισμών αφού στη
βάση των «εδαφικών κατηγοριών» προτείνο
νται οι σεισμικοί συντελεστές και οι σεισμικές

μέθοδοι -χωρίς να παραγνωρίζεται η χρησιμό

δράσεις γενικότερα . Οι ενδεικτικές παραμετρι

τητα άλλων- είναι οι σεισμικές και προεξάρ
χουσα μεταξύ αυτών η SWI. Παρόλα αυτά, τα
«λεmομερή» και «ακρι βή » αλλά σημειακά και
αβαθή (συνήθως τα πρώτα 30 μ.) προσομοιώ

κές αναλύσεις

δείγματα δείχνουν ότι προφανώς δεν αρκεί η
γνώση της ταχύτητας Vs για τα πρώτα 30-40
μ. , με μετρήσεις CH ή DH, και η χρήση αυτής

1D και 2D στα αντίστοιχα παρα

ματα που προσδιορίζονται με σεισμικές δ ια

και μόνο της πληροφορίας , διότι μπορεί να

σκοπήσεις πρέπει να θεωρούνται ανεπαρκή,
καθώς η σεισμική κίνηση επηρεάζεται από τα
ευρύτερα γεωτεκτονικά δεδομένα (έκταση-βά

επιφέρει σοβαρά σφάλματα στην εκτίμηση του
σεισμού σχεδιασμού. Ανάλογο παράδειγμα
χρήσης τέτοιων εδαφικών προσομοιωμάτων

θος αποθέσεων, πλευρικές aσυνέχειες και λό

για τον υπολογισμό των συναρτήσεων μετα

γος αποθέσεων-υποβάθρου) .
Επειδή η χρήση των σεισμικών μεθόδων

φοράς, στη λογική αυτών που χρησιμοποιήθη

δεν οδηγεί πάντοτε σε προσομοίωμα για μελέ

αναφέρεται στην εργασία των Τό'-ης & συν .

τες σεισμικής aπόκρισης , αλλά στη λύση άλ
λων γεωφυσικών προβλημάτων, όπως την εύ-

καν στη παρούσα εργασία, είναι και αυτό που

(2001). Δεδομένου ότι μικρές διαφοροποιήσεις
Vs των επιφανειακών σχηματισμών δεν

των
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αλλόζουν τα βασικό χαρακτηριστικά της σει

σμικής aπόκρισης, το συμπέρασμα των Τόλης

& συν. (2001) ότι ένα επιφανειακό στρώμα πό
χους μερικών μέτρων επιφέρει σοβαρές μετα
βολές στη συνόρτηση μεταφορός δεν μπορεί

να ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα, άσχε
τα από την ορθότητα του αριθμητικού αποτε
λέσματος.
Οι εκτιμήσεις γενικότερα που βασίζονται α
ποκλειστικό σε

1D αναλύσεις, παρό το γεγο

νός ότι είναι πολύ εύληmες, συνηθισμένες και

Chaνez-Garcia,

F.J. & Ε . Faccίoli , 2000. Complex site effects and building codes: Making
the leap. J. of Seismology, 4, 23-40.
Chaνez-Garcia, F.J., D. Raptakis, Κ. Makra &
Κ. Pitilakis, 2000. Site effects at Euroseistest-11 . Results from 2D numeήcal modelling
and compaήson with obserνations. SDEE,
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