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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η γνώση της εδαφικής δομής και ιδιαίτερα των Vs Qs 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 εφαρμογής μεθόδων εύρεσης της

Qs,

διατυπώνονται κριτήρια ορθής χρήσης τους. Σε ότι αφορό την επίδραση της

Qs

στη σεισμική

απόκριση, γίνονται κριτι κές παρατηρήσεις για τη σημασία της στις 1D και 2D αναλύσεις όταν η
θέση μελέτης αφορά περίπλοκο γεωτεκτονικό περιβάλλον, το οποίο επιφέρει πρόσθετη ενίσχυση
και διάρκεια στον σεισμό σχεδιασμού λόγω πλευρικής διάδοσης επιφανειακών κυ μάτων .

ABSTRACT: The knowledge of the soil structυre and esρecially of the Vs Qs s the basis for site
resρonse eνaluation and the understanding of site effects ρhysics . Through the use of methods
of Qs estimates are presented the cήteήa of their correct use. Conceming the effect of Qs on site
response, critical statements are presented for their importance in 1D and 20 analyses when the
studied site belongs in a comρlex geological structure, which can be lead additional amρlification
and duration on the design earthquake due to the lateral ρroρagation of locally generated surface
waνes .

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι κυριότεροι μηχανισμοί , που έχουν προταθεί
για να εξηγήσουν την εγγενή εξασθένηση των

Η γνώση της απόσβεσης των εδαφικών σχη

σεισμικών κυμάτων στα εδαφικό υλικά, σχετί

ματισμών είναι σημαντική, καθώς με τις ταχύ
και τη γεωμετρία τους, καθορίζεται το

ζονται με την κατάσταση και την κινηματική
της ύλης τους . Μερικοί από αυτούς μπορεί να

εδαφικό προσομοίωμα, που στη συνέχεια
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μελέτη της σει

οφείλονται στις τριβές των κόκκων ή των
όψεων των ρωγμών, στις κινήσεις του aποθη

τητες

Vs

σμικής aπόκρισης. Η διερεύνηση της απόσβε

κευμένου υγρού στους πόρους ή στις ρωγμές

σης τόσο της επιφανειακής γεωλογίας (για τη

του γεωλογικού σχηματισμού, στις ταλαντώ

μελέτη της σεισμικής aπόκρισης) , όσο και από

σεις φυσαλίδων αερίου, σε "θραύσε ις" των χη

την ελεύθερη εmφόνεια της Γης μέχρι τον

μικών δεσμών, σε φαινόμενα θερμικής ισορ

ανώτερο μανδύα (για τον καθορισμό της λιθο

ροπίας ετερογενών υλικών και άλλα πολυποί

λογίας και του δρόμου διάδοσης της σεισμικής

κιλα φυσικο-χημικά φαινόμενα.

ακτινοβολίας), αποσκοπεί στον προσδιορισμό

Για τον καθορισμό και του παράγοντα ποιό
τητας Q, οι πλέον κατάλληλες μέθοδοι διασκό

του αδιάστατου παράγοντα ποιότητας Q.
Η εξασθένηση, είναι αποτέλεσμα διαφόρων

πησης είναι οι σεισμικές σε συνδυασμό με τε

μακροσκοπικών και μικροσκοπικών φαινομέ

χνικές εύρεσης του

νων. Τα μικροσκοπικό φαινόμενα παρόλο που

ώματος

εμπλέ.-ονται στους μηχανισμούς απόσβξ.σ ης
ξεφεύγουν από το αντικείμενο της παρούσας .

λέτη της σεισμικής aπόκρισης, vτην αξιόπιστη
ρεαλιστική και ορθή εκτίμηση του σεισμού σχε-

Vs Qs

Q.

Η γνώση του προσομοι

είναι πολύ σημαντική για τη με
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διασμού (παράγοντας ενίσχυσης, θεμελιώδης
συχνότητα, διάρκεια ισχυρής κίνησης, κά). rια

και βασίζεται σε τεχνικές που αξιοποιούν τους

την ανάδειξη της επίδρασης της εξασθένησης

κό συχνοτικό περιεχόμενο, σε μια δεδομένη

στην απόκριση , των σφαλμάτων και των

στρωματογραφία, η οποία λειτουργεί ως φίλ

Qs

περιορισμών στη χρήση
και προσομοιώσεων,

1 D προσομοιωμάτων
και τη σημασία των 2D

μηχανισμούς διάδοσης κυμάτων με διαφορετι

τρο . Ετσι, στα σήματα που καταγράφονται σε
μεγάλες αποστάσεις από την πηγή , διατρέχο

φαινομένων (πλευρική διάδοση τοπικά παρα

ντας τις διαφορετικές στρώσεις , η απόσβεση

γόμενων επιφανειακών κυμάτων), παρουσιά

των υψίσυχνων συνιστωσών τους είναι σημα

ζονται ενδεικτικά δύο παραδείγματα .

ντική. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη παγίδευ

2. ΘΕΩΡΗτΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ση των κυμάτων, μικρών σχετικά περιόδων,
στο εσωτερικό κάθε στρώσης, εξαιτίας των
πολλαπλών ανακλάσεων στις άνω και κάτω

Από μακροσκοπική άποψη που κυρίως ενδια

διεπιφάνειες τους.

φέρει, σημειώνεται ότι η συνολική απόσβεση
που παρατηρείται είναι αποτέλεσμα επιμέρους

των υψίσυχνων κυμάτων είναι ταχύτερη και

Επομένως,

η απόσβεση

αποσβέσεων, που οφείλονται σε διαφορετικές
αιτίες, όπως οι α) η γεωμετρική εξασθένηση,
οφειλόμενη στη χωρική διάδοση της σεισμικής

Στην περίmωση των καταγραφών σε μικρές
αποστάσεις, τα σήματα είναι παραμορφωμένα
κοντά στην πηγή, καθώς η επίδραση του εγ

μεγαλύτερη από εκείνη των χαμηλόσυχνων.

ακτινοβολίας, β) η υλική ή εγγενής εξασθένη

γύς πεδίου όντας εξαρτώμενο από τη συχνό

ση, οφειλόμενη στην ανάλωση της κινητικής

τητα διαφοροποιεί τη μορφή τους. Επιδράσεις

ενέργειας λόγω της μη ελαστικής συμπεριφο

στη μορφή τους, προκαλούνται επίσης , εξαι

ράς των γεωυλικών, και γ) η απόσβεση λόγω

τίας φαινομένων (διάφορων από την εγγενή

φαινομένων περίθλασης που δημιουργούνται
από την παρουσία ετερογενειών και ασυνεχει

εξασθένηση), που προκύmουν από συμβολές
κυμάτων , πολλαπλές ανακλάσεις , διαθλάσεις
κ . ά . Επιπλέον, η ύπαρξη ετερογενειών και κα
μπυλοτήτων στις διεπιφάνειες, διασκορπίζουν

ών στο γεωλογικό μέσο . Πολλοί ερευνητές έχ

ουν δοσεί διάφορους ορισμούς του

Q, ανάλο

γα με το είδος των μετρήσεων ή των τεχνικών
που επιλέχθηκαν για τον προσδιορισμό του .

Q με το συντελεστή

ενέργειας σε ένα εύρος συχνοτήτων περισσό
τερο εκτεταμένο. Αυτές λοιπόν οι επιδράσεις,

είναι η Q=πf/ac, η οποία είνα ι

όπως και άλλες που οφείλονται στις συμβολές

Μια από τις βασικές σχέσεις που ορίζει τον

παράγοντα ποιότητας
απόσβεσης

a

Q, σε

κυμάτων λόγω της στρωματογραφίας, του κο

σεισμικές διασκοπήσεις.

ντινού πεδίου και της περίθλασης, μπορούν

εύχρηστη για τον προσδιορισμό του
συνδυασ μό

(φαινόμενο περίθλασης) το αρχικό μέτωπο κύ
ματος, με συνέπεια την ανακατανομή της

με τις

Ανάλογα, με τον τύπο των κυμάτων (Ρ,

S,

και

να εξηγήσουν τις μεταβολές του

Q

σε σχέση

επιφάνε ιας) , προσδιορ ίζονται οι παράγοντες

με τη συχνότητα . Ο προσδιορισμός του

ποιότητας Qρ και

Q

συν

Μετρήσεις της απόσβεσης έδε ιξαν ότι εξαρ

δέεται , λοιπόν, με το συχνοτικό περιεχόμενο
των σεισμικών κυμάτων. Αμεση συνέπεια αυ

τάται από διάφορες παραμέτρους, όπως είναι

τών είναι η δυσκολία εφαρμογής όλων των με

το επίπεδο παραμόρφωσης, η θερμοκρασία, ο

θόδων προσδιορισμού της απόσβεσης, αδια

βαθμός κορεσμού και συμπύκνωσης των εδα

κρίτως σε όλα ανεξαίρετως τα δεδομένα (σει
σμογράμματα). Απαιτείται λοιπόν η προσεκτι
κή εξέταση των διαφόρων παραμέτρων των

Qs.

φικών υλικών, ο βαθμός διακλάσεων στο βρά
χο, το πορώδες οι ρηγματώσεις κ.ά . Στις χα
μηλές παραμορφώσεις, οι οποίες αντιπροσω
πεύουν αυτές των σεισμικών διασκοπήσεων

(10~. περίπου), ο παράγων ποιότητας είναι

σχηματισμών, ώστε να αποκλείεται η πιθανό

τητα εσφαλμένων αποτελεσμάτων . Γινεται σα
φές ότι η μη ικανοποίηση ορισμένων συνθη

ανεξάρτητος της παραμόρφωσης. Αντίθετα, με
την αύξηση των παραμορφώσεων η απόσβε

κών (στο πεδίο κα ι τα δεδομένα) ακυρώνει την

ση αυξάνει ανάλογα. Εκτός από τις παραμέ

δων εκτίμησης του

ορθή και αξιόπιστη χρήση ορισμένων μεθό

Q.

τρους που σχετίζονται με τη κατάσταση του

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μετρούμενη

εδαφ ικού υλικού και το είδος της μέτρησης, ο

απόσβεση αντιπροσωπεύει την πραγματική

παράγων

εξασθένηση Q' 1e, η οποία όμως είναι το
άθροισμα (Q.1e = ο·1 ί + Q' 1a) της εγγενούς ο· 1 ί

Q εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη

συχνότητα . Οι αιτίες είναι βασικά δυο , οι συν

Q

και της φαινόμενης Q'1a εξασθένησης. Στην
1
πράξη, ο όρος Q' a μπορεί να είναι αρνητικός,

στο πεδίο παρουσιάζει σημαντική ευαισθησία

όπως το ίδιο μπορεί να συμβαίνει για τον όρο

θήκες κοντινού πεδίου και τα φαινόμενα περί
θλασης. Η αξιοπιστία προσδιορισμού του
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a· e.

Το κύριο πρόβλημα, λοιπόν, για τον

ζει μεγάλη ευαισθησία σε πηγές σφάλματος , οι

προσδιορισμό του παράγοντα ποιότητας είναι
να διαχωρισθεί η εγγενής εξασθένηση από τη

οποίες σχετίζονται με τις συνθήκες του ελεύθε

φαινόμενη . Επιπλέον, με βάση τη διεθνή και

ούνται επιλεκτικά σε δεδομένα των σεισμικών
διασκοπήσεων, ανάλογα με το είδος τους, την
τεχνική λήψης των σημάτων και τη δυνατότητα
προ-επεξεργασίας του σήματος. Συνεπώς, ιδι
αίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται α) στη λήψη
των σεισμογραμμάτων ως προς το ρυθμό δει
γματοληψίας και τη ρύθμιση του πλάτους του
σήματος, β) στους παράγοντες που σχετίζο
νται με τη βαθμονόμηση ισχύος της πηγής και

1

την άποψη του συγγραφέα, οι πλέον αξιόπι
στες και συνήθεις μέθοδοι μέτρησης της από
σβεσης (με τους κατά περίmωση περιορι
σμούς τους), είναι η τεχνική του φασματικού
λόγου και της ανάλυσης των κυμάτων επιφα
νείας.

3. ΜΕΘΟΔΟΙ Ει<τΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ Q

ρου πεδίου, οι μέθοδοι εκτίμησης χρησιμοποι

των ληmών, γ) στις αποστάσεις πηγής και λη
Η εκτίμηση του Q μπορεί να πραγματοποιηθεί,
όπως ισχύει και με τις ταχύτητες Vs, τόσο με

της πηγής, δ) στους πάσης φύσεως θορύβους

εργαστηριακές όσο και με τις σεισμικές δια
σκοπήσεις σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες τε

στη θέση μελέτης , και ε) στις πιθανές συμβο
λές ανακλώμενων και διαθλώμενων κυμάτων

χνικές εύρεσης του Q. Οι εργαστηριακές με
τρήσεις σε δείγματα εδαφών και μαλακών
βράχων, με μη μεταβαλλόμενο επίπεδο παρα

σε ήδη γνωστή στρωματογραφία .

mών σε σχέση με το συχνοτικό περιεχόμενο

3.1 Μέθοδος φασματικού λόγου

μόρφωσης αποτελούν μια συνήθη πρακτική,
ιδίως με τη στήλη συντονισμού

σε εφαρ

Η μέθοδος του φασματικού λόγου είναι μια

μογές της γεωτεχνικής μηχανικής. Παρόλα αυ
τά, προϋποτίθεται ότι τα εδαφικά δείγματα εί

από τις πλέον εύχρηστες και συνήθεις τεχνικές

ναι αδιατάρακτα, όπως στο φυσικό τους περι

RC

εκτίμησης, στο πεδίο, των Qρ και

Qs.

Το θεω

βάλλον, σε αντίθετη περίmωση θα πρέπει να

ρητικό της υπόβαθρο περιγράφεται στη βιβλιο
γραφία (πχ Ραmάκης, 1995). Η μέθοδος

ανακατασκευάζονται με μεγάλη όμως αμφιβο

συνίσταται στον καταρχήν υπολογισμό του με

λία ως προς την αξιοπιστία των αποτελεσμά
Στο βαθμό που

τασχηματισμού Fourier δυο σημάτων, που κα
ταγράφονται σε διαφορετικές αποστάσεις r1 r2

μικρών διαστάσεων δείγματα χρησιμοποιού

από την πηγή (με τις σεισμικές μεθόδους της

νται στο εργαστήριο, δεν είναι δυνατόν να aντι
προσωπεύσουν τα μακροσκοπικά χαρακτηρι

διάθλασης και των

των τους

(Mok et al., 1988).

στικά μιας ευρείας γεωλογικής ενότητας.
Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τις εγγενείς

CH, DH),

και στη συνέχεια

στον προσδιορισμό της συνάρτησης Δ(f) (=
[c/(π* (r1-r2)]*[1n(A2(r,f)/A 1(r,f))] όπου f είναι η
συχνότητ α, A1(r,f) και A2(r,f) είναι τα πλάτη

αδυναμίες των εργαστηριακών δοκιμών , οι
σεισμικές διασκοπήσεις, για την εκτίμηση της

του κύματος σε αποστάσεις

απόσβεσης είναι οι πλέον ενδεδειγμένες. Η εκ

παράμετρος

τίμηση του παράγοντα

ναι ανεξάρτητος της συχνότητας, ο παράγων

Q

είναι δυνατή , από τις

και

r1

r2 (r2>r1)

από την πηγή) για κάθε συχνότητα . Εφόσον η

b

(=[nc/(π*(r1-r2)]*

[ln(r1/r2)])

εί

μετρήσεις στο πεδίο , με βάση τα σεισμογράμ

Q

ματα που λαμβάνονται κατά τις σεισμικές δια

θείας (η οποία ορίζεται με την μέθοδο των

σκοπήσεις. Με τις μεθόδους εκτίμησης του

Q,

ελαχίστων τετραγώνων) της εξίσωσης Δ(f)=b-

αξιοποιούνται οι κύριες φάσεις του σεισμο
γράμματος, δηλαδή οι πρώτες αφίξεις (ή μέ

εξίσωση της διάδοσης του κύματος σε απο

ρος τους) των Ρ και
επιφανειακά κύματα

S κυμάτων καθώς και τα
SW και μπορούν να συν

μπορεί να προκύψει από τη κλίση της ευ

1/Q

που αντιπροσωπεύει τη τροποποιημένη

δυασθούν , υπό προϋποθέσεις με το σύνολο

σβένον μέ σο . Ο όρος της γεωμετρικής δια
σποράς (n) δεν εμφανίζεται παρά μόνο στην
έκφραση του όρου b, η τιμή του οποίου ορίζε

των βασικών σεισμικών διασκοπήσεων διά

ται στον άξονα των Δ και δεν χρειάζεται να

θλαση,

Cross-Hole CH, Down-Hole DH, ανα
στροφή των κυμάτων επιφανείας SWI. Παρά

είναι γνωστός εκ των προτέρων . Ομως το γε
γονός ότι στο εγγύς πεδίο εμφανίζονται οι αντί

το γεγονός ότι τα αποτελέσματα πλήθους ερ

στοιχοι όροι οι οποίοι εξαρτώνται απο τη συ

γασιών

χνότητα, κάνει την εφαρμογή της μεθόδου μη

(Jongmans 1991, Tonn 1991,

κ.ά) , εί

ναι αντιφατικά και δεν προκρίνουν καθαρά μία

αποδεκτή

μεθοδολογία, με την οποία θα προσδιορίζεται
μονοσήμαντα η απόσβεση των γεωυλικών.

κοντά στην πηγή .

Επειδή ο προσδιορισμός του

Q

για

σήματα

που

καταγράφονται

παρουσιά-

89

3.2 Ανάλυση της

απόσβεσης κυμότων

Θεσσαλονίκης. Το λογισμικό που χρησιμοποι

επιφανείας (ΑΑΕΚ)

ήθηκε στη τεχνική του φασματικού λόγου Φ . Λ

Μια λιγότερο γνωστή αλλά εξίσου αποτελε
σματική μέθοδος προσδιορισμού του Qs είναι
η

ανάλυση

των

επιφανειακών

κυμάτων

(ΑΑΕΚ), που χρησιμοποιήται πολλά χρόνια

ανατπύχθηκε σύμφωνα με τη θεωρία της με
θόδου και αξιολογήθηκε για τον προσδιορισμό
του Q. Το λογισμικό της ανάλυσης των κυμά
των επιφάνειας που χρησιμοποιήθηκε , ανα
mύχθηκε από τον Herrmann (1985).

στη σεισμολογία, για τον προσδιορισμό της
δομής του φλοιού και του ανώτερου μανδύα .

4.1 Φασματικός λόγος (DH στο ΕΕΘΑΠΘ)

Η ανάλυση της απόσβεσης των κυμάτων επι
φάνειας έχει το πλεονέκτημα ότι η επεξεργα

Η μέθοδος του φασματικού λόγου ΦΛ χρησι

σία αφορά τα πλέον ενεργητικά σήματα (για
απεριόριστη σειρά σεισμογραμμάτων), καθώς

μοποιήθηκε σε σειρά δεδομένων από μετρή

η πηγή διέγερσης τους, είναι κοντά στην επι

γειου δικτύου

σεις

DH

(Σχ.

1) στη θέση εγκατάστασης υπό
(downhole) δυο επιταχυνσιογρά

φάνεια. Επιπλέον, το φασματικό περιεχόμενο,

φων στη Πολυτεχνική Σχολή (ΕΕΘΑΠΘ) , που

γενικά χαμηλών συχνοτήτων, των κυμάτων
αυτών επιτρέπει τον προσδιορισμό του παρά

λειτούργησε τη περίοδο 1993-1994. Από τις
τρε ις σειρές πυκνών μετρήσεων που πραγμα

γοντα ποιότητας σε ένα εύρος συχνοτήτων

τοποιήθηκαν

πλησιέστερα σε αυτό των σεισμών. Η εφαρμο
γή , της μεθόδου περιορίζεται από το γεγονός

προσδιορίσθηκαν οι ταχύτητες

κατά

μήκος

της

γ εώτρησης,

Vp και Vs, για

ότι προυποθέτει επίπεδη στρωματογραφία ,
υπόθεση που δεν ανταποκρίνεται συχνά στην

κάθε εδαφικό σχηματισμό . Από τα σεισμικά
δεδομένα και τη δειγματοληππκή γεώτρηση ,
προκύmει ότι οι εδαφικοί σχηματισμοί που

πραγματικότητα . Η ανάλυση των κυμάτων επι

παρατηρούνται από την επιφάνεια προς το

επεξεργασίας

βράχο , είναι ένα επιφανειακό στρώμα πάχους

που απαιτεί η διαδικασία της αναστροφής κά
γονός ότι είναι ακριβέστερη άλλων . Η αρχή της
συνίσταται στον υπολογισμό της πειραματικής

5.5 m τεχνητών επιχωματώσεων (μπάζα) με
Vs 200 m/s, ένα στρώμα ερυθράς μαργαϊκής
αργίλου με χαλίκια με Vs από 300 έως 450
m/s, μέχρι τα 22 m περίπου , ένα στρώμα ερυ

καμπύλης σκέδασης του συντελεστή απόσβε

θρής μαργαϊκής αργίλου με έντονη την παρου

σης γ(f) (=(πf/c2)*Σ[Vs*(OC/0Vs)Qs-1].

σία

φανείας

εξαιτίας

της

μακράς

νει τη μέθοδο λιγότερο δημοφιλή παρά το γε

όπου

Vs η ταχύτητα και Qs ο παράγοντας ποιότητας
των κυμάτων S, c η ταχύτητα φάσης των κυ
μάτων SW, για η τα εδαφικά στρώματα του

τμημάτων

36.5 m

πρασινοσχιστόλιθου

βάθους με

Vs

από

450

έως

έως τα

550 m/s.

Πέραν αυτού συναντάται η επιφάνεια του aπο
σαθρωμένου

υπόβαθρου

από

πρασινοσχι

προσομοιώματος), σε συνάρτηση με τη συ
χνότητα, αφού προηγηθε ί η διόρθωση της
γεωμετρικής διασττοράς . Με την ίδια διαδικα

στόλιθο. Η σεισμ ική πηγή που χρησιμοποιή

σία που ακολουθείται στην περίmωση προσ

σε διαδοχικά

διορισμού των ταχυτήτων

Vs με τη μέθοδο

Φίλτρα κατά τη λήψη των σημάτων δεν χρησι

(Ραmάκης, 1995), πραγματοποιείται ένα
σχήμα αναστροφής γραμμικό και επαναληmι

μοποιήθηκαν. Στις πολυπληθείς δοκιμές που
έγιναν, για την εφαρμογή της τεχνικής του φα
σματικού λόγου στα φάσματα Fouήer των σει

SWI

κό . Διαφορετικοί τύποι αναστροφής μπορούν
να πραγματοποιηθούν , καθώς μπορεί να λη
φθεί υπόψη η μεταβολή της ταχύτητας σε συν

θηκε για τα

SH

κύματα ήταν δοκός με φορτίο

και σφύρα . Τα

3-D γεώφωνο τοποθετήθηκαν
βάθη της γεώτρησης ανά 2 m.

σμογραμμότων, φάνηκε ουσιαστικά ότι δύο
σεισμογράμματα στα 12 m και 18 m (Σχ. 1)

άρτηση με τον παράγοντα ποιότητας (τυχαίες

μπορούν να

ταχύτητες) ή η σύζευξη των τιμών των ταχυτή

υπολογισμό του παράγοντα

συνεισφέρουν στον αξιόπιστο

των και του παράγοντα ποιότητας.

ριστικού , για τη πόλη , σχηματισμού της ερυ

Qs

του χαρακτη

θράς μαργαϊκής αργ ίλου , γεγονός που ήταν

4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚτtΜΗΣΗΣ ΤΟΥ Q

αναμενόμενο με βάση τα κριτήρια ορθής χρή
σης της τεχνικής ΦΛ. Οι λόγοι οι οποίοι συν

Στη συνέχεια παρουσιάζονται εφαρμογές της

τρέχουν για τον ορθό υπολογισμό του

μεθόδου του φασματικού λόγου ΦΛ σε δεδο

τα συγκεκριμένα σεισμογράμματα είναι ότι : α)

μένα σεισμικών μεθόδων DH και CH, καθώς
επίσης και της ανάλυσης της απόσβεσης των

τα βάθη των με τρήσεων που επιλέχθηκαν

επιφανειακών κυμάτων ΑΑΕΚ με το βάθος.

ρος βαθμός ομοιογένειας σε σχέση με τον

Ολα τα παραδείγματα αφορούν εδάφη της

υπερκείμενο (μπάζα) και υποκείμενο (με προ-
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Qs από

ανήκουν στον ίδιο σχηματισμό, β) ο μεγαλύτε

t lti"IUCJ
,..
.,...
...

tτ•

μάτων (στα 12m και 18m αντίστοιχα) (Σχ. 1).
Η συνάρτηση Δ(f) (Σχ. 1), η οποία υπολογί

, .•

-.··\....------

σθηκε για το εύρος των συχνοτήτων από

!'γ-....~-·--

έως

120 Hz

30

περίπου, παρουσιάζει μια εξαιρε

τικά γραμμική συμπεριφορά με συντελεστή συ

σχέτισης να πλησιάζει τη μονάδα (~ = 0.998).

Αντίθετα, στις δοκιμές με συνδυασμούς σημά
των σε δάφορα άλλα βάθη έδωσαν πολύ μι
κρότερο συντελεστή συσχέτισης. Ο παράγων
ποιότητας

Qs

για τον σχημαησμό της ερυθρός

μαργαϊκής αργίλου , που εκτίνεται σε όλο το
πολεοδομικό συγκρότημα ΠΣ της Θεσσαλονί

κης μέχρι το βραχώδες υπόβαθρο, βρέθηκε
(6), τιμή η οποία πλησιά

ότι είναι περίπου έξι

ζει πολύ στις αντίστοιχες, που προσδιορίσθη

0.07

καν με τη μέθοδο της αναστροφής στην Πλα

ι 0.06
~

τεία Χημείου στο ΑΠΘ και από εργαστηριακές
μετρήσεις σε δείγματα που ελήφθησαν από
την ίδια γεώτρηση στο ΕΕΘΑΠΘ .

0 .0$

Ι 0.04
"' 0.03

Για την ικανοποίηση των κριτηρίων ορθής
χρήσης του ΦΛ σε συνδυασμό με τη

DH

ελέγ

χθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των αποστάσεων
από τη πηγή d1 και d2 και του μήκους κύμα

0.02

τος λ. Ο έλεγχος του φάσματος της πηγής και
50
ιοο
ι 50
Frequency (Hz)
5Ο r---------------------~

Q" 6,13
r=0,998

των λόγων d1/λ και

d2/d1,

έδειξε την επιβε

βαίωση των κριτηρίων της αξιοπιστίας του

αποτελέσματος καθώς το μήκος κύματος λ εί
ναι περίπου 3.5 m. και οι λόγοι έχουν τιμές
σύμφωνες με αυτές της διεθνούς aρθρογρα
φίας, καθώς d1/λ > 3.5 και d2/d1 = 1.5.

4.2

Φασματικός λόγος (μετρήσεις

Οι μετρήσεις

CH

cross-hole)

πραγματοποιήθηκαν σε τρείς

γεωτρήσεις σε ευθεία. Η διάταξη των γεωτρή
σεων επιλέχθηκε με αποστάσεις κατάλληλες
για την εξυπηρέτηση εκτός του προσδιορισμού
των ταχυτήτων Vρ και
ιο

5Ο

60
90
Frequeo<y (Hz)

ιzο

Σχήμα

1. Σεισμογράμματα με τη DH, φάσματα
σημότων στα 12 και 18 m βάθους, η
συνάρτηση Δ-f και η ευθεία 1/Qs
Figure 1. Seίsmograms with DH, sρectra of
signals at 12 και 18 m of depth, function Δ-f
and the fitting 1/Qs

για την εφαρμογή

Vs,

της τεχνικής του ΦΛ για τον υπολογισμό του
Qs. Η γεωσεισμική και γεωτεχνική τομή έδειξε

την ύπαρξη δύο βασικών σχηματισμών . Ο
πρώτος με συνολικό πάχος 37.0 m έχει μέση
ταχύτητα

Vs 200 m/s,

περίπου και αποτελείται

από ανομοιογενή μίγματα άμμου , αργίλου , αμ
μώδους αργίλου με προσμίξεις άλλων συστα
τικών (οργανικά , χαλίκια

κ.ά . ) . Ο δεύτερος

αποτελείται από ττuκνό αργιλώδες αμμοχάλικο
με μέση ταχύτητα

380 m/s.

Οι έντονες ετερο

σμίξεις πρασινοσχιστόλιθου), γ) τα σεισμο
γράμματα ελήφθησαν σε θέσεις που απέχουν

γένειες των εδαφών δεν επέτρεψαν τον προσ

ικανοποιητικές αποστάσεις από την πηγή διέ

σεων, παρά μόνο για τα βάθη των

γερσης και μεταξύ τους.

39.5 m,

Με βάση τη θεωρία της μεθόδου του ΦΛ
υπολογίσθηκαν τα φάσματα Fouήer για τις
πρώτες αφίξεις των SH κυμάτων , των δύο ση-

νεια των γεωυλικών. Οι τιμές του

διορισμό του Qs σε όλο το μήκος των γεωτρή

16, 24

και

όπου υπήρξε σχετικά καλή ομοιογέ

Qs που προ
έκυψαν στα αντίστοιχα βάθη είναι 6, 7 και 19,
και είναι λογικές για τους τύπους των εδαφών

91

που χαρακτηρίζουν. Ο έλεγχος των σχέσεων

d1/λ και

d2/d1 , για τα μήκη κύματος που υπο

~

ι

1

ι

1

ι

1

ι

I I I

I

λογίσθηκαν για τις τρεις περιmώσεις έδειξε ότι
οι προϋποθέσεις αξιοπιστίας των αποτελεσμά
των πληρούνται ικανοποιητικά , καθώς οι τιμές
που βρέθηκαν είναι d1/λ>4 και d2/d1=2. Προ
σπάθειες που αναλώθηκαν για τον προσδιορι
σμό του

Q

στα υπόλοιπα βάθη απέβησαν ά

καρπες , ενώ οι τιμ ές του λόγου d1/λ για όλες

αυτές τις περιmώσεις δεν ξεπερνούν το συ
ντελεστή

1.2

κριτήριο των

•

.....

' • ιιιr";,

•

•·•

και σαφώς δεν ικανοποιούσαν το

Mok et al. (1988),

σύμφωνα με το

οποίο θα πρέπει να ξεπερνούν τουλάχιστον το
συντελεστή

2.
i:
'
;:;

4.3 Ανάλυση με τη μέθοδο ΑΑΕΚ

ι σ·•

<(

Στα σεισμογράμματα ,

που ελήφθησαν στη

Πλατεία Χη μείου του ΑΠΘ με διάταξη σεισμι

t

11111

u

κής διάθλασης Ρ-κυμάτων (Σχ . 2), τα κύματα
επιφάνειας αξιοποιήθηκαν σε δύο κατευθύν
σεις. Η μία αφορά την αναστροφή τους για τον
προσδιορισμό της ταχύτητας

Vs

ιο

(Ραmάκης,

ι;!

1995) και η άλλη αφορά τον προσδιορισμό
του παράγοντα ποιότητας Qs. Η θέση αυτή,

ltAYLE!GH

ό

στην οποlα χρησιμοποιήθηκε η ΑΑΕΚ, επιλέχ
θηκε για τη διερεύνηση του Q με άλλη μέθοδο ,

Ν

ό

σε σχηματισμούς παρόμοιους με αυτούς που

-ι

εντοπίσθηκαν στη θέση του ΕΕΘΑΠΘ (ερυθρά
στιφρή άργιλος) . Σύμφωνα με τη μέθοδο της

~~

αναστροφής υπολογίσθηκε αρχικά η πειραμα

..

Ε

ό

τική καμπύλη του συντελεστή απόσβεσης γR(f)
σε συνάρτηση με την περ ίοδο (Σχ .

2).

Στη συ

νέχεια η πειραματική καμπύλη γ προσομοιώ

νεται με τη θεωρητική του ομοιώματος εισαγω

δ

'·

))
PERIOD . {ό·-lf

20. 00

γής , αφού προηγουμένως υπολογίσθηκε η τα
χύτητα ομάδας προκειμένου να ληφθεί υπόψη
στους υπολογισμούς της ανάλυσης της από
σβεσης των κυμάτων επιφάνειας. Η επίλυση

της κατανομής του os· με το βάθος, που επι
1

τεύχθηκε παρουσιάζει ικανοποιητική ακρίβεια ,
καθώς η κατανομή των επιλυομένων πυρήνων
με το βάθος είναι σαφείς (Σχ. 2).

5.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

QS ΑΠΟ

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟ

ΠΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΗΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Επειδή ο σχηματισμός της ερυθράς στιφρής
αργίλου συναντάται, σε όλο το ΠΣ Θεσσαλο
νίκης σε σχετικά μικρά βάθη , μετά από τις
πλέον πρόσφατες αποθέσεις των τεχνητών
επιχωματώσεων

και

αμμοιλυωδών

εδαφών

και χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλές ταχύ
τητες Vs (350-700 m/s), συγκεντρώνει μεγάλο
ενδιαφέρον και για την ιδιότητα της απόσβε-
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Σχήμα 2. Σεισμογράμματα, πειραματική καμ
πύλη του συντελεστή απόσβεσης, θεωρητική

και πειραματική καμπύλη, κατανομή του

a· με
1

το βά θος και επιλυόμενοι πυρήνες.
Figυre 2. Seismograms, expeήmental curve of
attenuation coefficient, theoretical and exρeή
mental curves, a·1 profιle with depth and resolνing kemels

σης. Το ενδιαφέρον αυτό δικαιολογείται καθώς
συνδέεται με την επίδραση του σχηματισμού

σομοιώσεις 1 Ο και 20; Στα ερωτήματα αυτό
δίνονται απαντήσε.ις με δυο απλοποιημένα

αυτού, που σημειωτέον καταλαμβάνει το μεγα

παραδείγματα

λύτερο όγκο όλων των αποθέσεων (μέχρι το

αμφότερα τα πεδία συχνοτήτων και χρόνου ,
για 1 Ο και 20 θεωρητικές αναλύσεις σε 20

υπόβαθρο), στη σεισμική αττόκριση. Με την
έννοια αυτή είναι σημαντικό να διασταυρωθεί

παραμετρικής

ανάλυσης,

σε

προσομοίωμα, διατηρώντας όλες τις παραμέ

η τιμή της απόσβεσής του, διότι αν όντως είναι

τρους του ίδιες με μόνη ελεύθερη παράμετρο

σημαντική, τότε ο σχηματισμός αυτός λειτουρ
γεί ως προστατευτική «ασπίδα» κυρίως για τις

τον παράγοντα

πρόσθετες

ενισχύσεις

και

επαυξήσεις

της

Qs.

Ως πεδίο εφαρμογής λαμβάνεται μια υπαρ
κτή περιοχή στο κέντρο της Μυγδονίας λεκά

διάρκειας της ισχυρής κίνησης που προέρχο

νης, όπου εκπονείται ανελλιπώς από το

νται από την πλευρική διάδοση των τοπικό

με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ ένα πολύmυχο

παραγόμενων επιφανειακών κυμάτων. Πράγ
ματι, από τα αποτελέσματα που προέκυψαν

ευρωπαϊκό πείραμα γεωτεκτονικού, γεωτεχνι
κού , γεωφυσικού και σεισμολογικού ενδιαφέ
ροντος. Ένας από τους πρωταρχικούς στό
χους του, ήταν η πλήρης διερεύνηση της

αττό το συνδυασμό της τεχνικής του ΦΛ με με

τρήσεις εντός γεωτρήσεων ΟΗ (θέση ΕΕΘ

1993

κές διασκοπήσεις διάθλασης και αναστροφής

στρωματογραφίας και των δυναμικών ιδιοτή
των της εδαφικής δομής έως το βραχώδες

(θέση Χημείου) , καθώς επίσης από εργα

υπόβαθρο , του εγκάρσιου άξονα της ιζηματο

ΑΠΘ) και της ΑΑΕΚ από επιφανειακές σεισμι

SWI

RC
οι τιμές του Q

γενούς λεκάνης . Στα πλαίσια αυτά χρησιμο

συμφωνούν ικανοποιητικά ανεξαρτήτως μεθό

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

δου,

που και εργαστηριακών) μεθόδων , μεταξύ των

στηριακές (Αναστασιάδης

(θέση ΕΕΘ ΑΠΘ}, προέκυψε ότι

εύρους

δοκιμές

1994)

συχνοτήτων

και

παραμορφώ

σεων, και βάθους των μετρήσεων (πίν.

1).

ποιήθηκε το σύνολο των γεωφυσικών (σεισμι

οποίων δεσπόζουσα θέση είχαν η Ρ-διάθλαση
και η

Πίνακας

1.

Τιμές του

Q

και οι Ο , για τη στιφρή

ΜΕΘΟΔΟΙ

ΦΛ
ΑΑΕΚ

RC
6. Ο Qs

Ο νalues

με διατάξεις μεγάλης κλίμακας. Τα

θόδων, τα αποτελέσματα και η σύνθεσή τους

ερυθρά άργιλο της Θεσσαλονίκης

Table 1. Q and
stiff clav

SWI,

κριτήρια επιλογής ιδιαίτερα των σεισμικών με

for Thessalonίki 's red

περιγράφονται αναλυτικά στην εργασία των
και δεν αναφέρονται
αναλυτικά για λόγους οικονομίας . Το τελι κό

Raptakis et al. (2000)
D% (=1/20)
8.1
7.5-12.5
7.3-12.0

Q
6.1
3.9-6.4
4.1-6.9

ταν γίνεται λόγος για την επιρροή των τοπικών
εδαφικών συνθηκών στην ισχυρή κίνηση ή για
τη μελέτη της σεισμικής aπόκρισης, υπονοείται
και τη στρωματο

γραφία και η παράμετρος της απόσβεσης ή
του παράγοντα ποιότητας

Q, για τα οποία συ

νήθως η γνώση είναι σχεδόν ανύπαρκτη . Τα
ερωτήματα που ανακύmουν είναι α) πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη στη προσομοίωση της
σεισμικής aπόκρισης (φάσμα aπόκρισης, χρο
νοϊστορία , συ νάρτηση μεταφοράς, κά}, ο πα
ράγοντας ποιότητας Q; β) πόσο «ακριβής»
πρέπει να είναι η γνώση του Qs στο εδαφικό
προσομοίωμα ; γ) αν επηρεάζει τα ποσοτικό
μεγέθη της ισχυρής κίνησης σε ποιό και πόσο

ακριβώς επιδρά; και δ) υπάρχουν διαφορές
στην επίδραση της εξασθέν ησης

Q

της εδαφικής δομής πραγματοποιήθηκε κατά

Vs, ενώ το Vp προσομοιώμα
40 μ. βά

και οι γεωτεχνικές πληροφορίες (έως

Είναι γνωστό ότι στη καθημερινή πρακτική ό

Vs

θειας απέδωσε το δισδιάστατο εδαφικό προ
σομοίωμα του σχήματος 3. Ο προσδιορισμός

βάση με όρους

ΣτΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ

εκτός αττό την ταχύτητα

αποτέλεσμα αυτής της εργώδους προσπά

στις προ-

θους , περίπου) έπα ιξαν επικουρικό ρόλο . Ο

βασικός λόγος είναι ότι το

20 Vs

προσομοίω

μα αποτελεί τη βάση για το πλήθος των θεω
ρητικών

1Ο

και

20

αναλύσεων της σεισμικής

aπόκρισης και τη φυσική ερμηνεία της επίδρα
σης της τοπικής γεωλογίας στην ισχυρή κίνη
ση (Raptakis et al. 2000, Chaνez-Garcia et al.
2000, Makra et al. 2001). Τόσο από τη θεωρη 

τική μελέτη όσο και από τις καταγραφές σει
σμών σε πυκνά δίκτυα προκύmει η σημαντική
επίδραση των πλευρικών ασυνεχειών και της
αντίθεσης των μέσων

Vs

βράχο~ποθέσεων

αντίστοιχα) στο επίπεδο
ενίσχυσης και τη θεμελιώδη συχνότητα .

(2600m/s-580m/s,

Παραμετρική ανάλυση στο

10 προσομοίω

μα: Η σύγκριση των αναλύσεων αφορούν το

1D προσομοίωμα στο κέντρο της λεκάνης με
1D ΣΜ και τις aντίστοιχες συνθετικές χρο-

τις

93

τά, οι διαφορές αυτές είναι σημαντικά μικρότε
ρες από aυτές μεταξύ των τιμών Q των τεσσά
ρων ομάδων. Οι παρατ ηρήσεις που έγιναν
στο πεδίο των συχνοτήτων ισχύουν κατά ανα
λογία για το πεδίο του χρόνου (Σχ.

4).

Οι ση

μαντικές διαφορές εντοπίζονται μόνο στο πλά
τος των καταγραφών με και χωρίς απόσβεση,
σε όλη τη διάρκεια τους, ενώ οι διαφορές στα
πλάτη των καταγραφών με απόσβεση δεν εί
ναι σημαντικές. Με βάση τις παρατηρήσεις αυ

τές, παρόλο που η εξασθένηση επηρεάζει όλη
την καταγραφή, οι μ ικρές διαφορές στα πλάτη

DIΠAI'CII()Ooό

Σχήμα

της

δεν επιβάλλουν τον ακριβή προσδιορισμό του
παράγοντα Q. Ομως θα πρέπει να λαμβάνεται

20 cross-section of the

υπόψη προκειμένου να αποφευχθούν υπερε

Γεωφυσική

3.

Μυγδονίας λεκάνης
Figure 3. Geoρhysical

20

μηκοτομή

κτιμήσεις του σεισμού σχεδιασμού. Πρακτικά η

Mygdonian basin

επίδραση της εξασθένησης στις

νοϊστορίες,

που

προκύmουν από συνέλιξη

1Ο

αναλύσεις

επιφέρει απλώς μεταβολή της κλίμακας του

των ΣΜ με καταγραφή σε ισμού στον επιφα

σεισμού σχεδιασμού.

νειακό βράχο της περιοχής μελέτης. Οι ΣΜ και

Παραμετρική ανάλυση στο

τα συνθετικά σεισμογράμματα (Σχ.

4) υπολογί
σθηκαν για τέσσερις ομάδες τιμών Q που με

μα: Η παραμετρική ανάλυση στην περίmωση

ταβάλλονται για κάθε σχηματισμό για κάθε πα

για τις ομάδες των

ραμετρική ανάλυση (Πιν .

Τα αποτελέσματα στο πεδίο των συχνοτήτων

2).

αυτή γίνεται με τις ίδιες ακριβώς παραδοχές

(Σχ .

Πίνακας

2. Τιμές του Qs για τις 4 ομάδες
Table 2. Q νalues for 4 grouρs
Q1
Q2
Q3
Q4
1000
15
10
7
Α
10
1000
25
15
Β
12
30
20
1000
c
30
15
40
D
1000
20
40
1000
60
Ε
1000
80
60
30
F
100
100
50
1000
G*
200
150
200
G
1000

20 προσομοlω

5)

Q όπως στις 1Ο αναλύσεις.

είναι τελείως διαφορετικά , όσον αφορά

τη μορφή και το πλάτος ενίσχυσης των συναρ
τήσεων μεταφοράς , τόσο ποιοτικά όσο και πο

σοτικά , για όλο το εύρος των συχνοτήτων και
ιδιαίτερα στη θεμελιώδη συχνότητα, όπου ανα
δείχθηκε η πρόσθετη δράση στην ενίσχυση

από τα επιφανειακά κύματα που δημιουργού
νται στο εσωτερικό της λεκάνης και διαδίδονται
πλευρικά

(Raptakis et al. 2000,
Garcia et al. 2000). Στην περίmωση

Chaνez
της πρα

κτικά μηδενικής απόσβεσης το πλάτος ενίσχυ
σης στη θεμελιώδη συχνότητα αλλά και σε όλη
τη συνάρτηση μεταφοράς είναι σημαντικά
μεγαλύτερο από ότι για τις υπόλοιπες πεpι

Οι
τιμές της
ομάδας
Q1 πρακτικά
σημαίνουν ελάχιστη έως μηδενική απόσβεση
για όλο το εδαφικό προσομοίωμα. Οι τιμές της

mώσεις γι α τις οποίες όμως, δεν σημειώ

ομάδας

περασμένη τιμή του Q, παρατηρούνται κυρίως
στη θεμελιώδη συχνότητα και γενικότερο στις
χαμηλές συχνότητες έως 2 Hz περίπου . Επει
δή οι συναρτήσεις μεταφοράς μπορούν να πα
ρέχουν μόνο μερική πληροφορία για τα χαρα

Q2

είναι αυτές που προσδιόρισθηκαν

με σεισμικές διασκοπήσεις (SWI-AAEΚ) κατά
κύρ ιο λόγο , και εργαστηριακές δοκιμές. Οι
τι μ ές Q3 και Q4 αφορούν διαφοροποιήσεις
των πραγματικών Q2 σε ρεαλιστικά πλαίσια
που όμως μεταβάλλονται έως και 300% (πχ

νονται μεγάλες διαφορές . Παρόλα αυτά διαφο
ροποιήσεις μεταξύ των περιmώσεων με πε

κτηριστικά της σεισμικής aπόκρισης και για τη

από 20 έως 60 για τον σχηματισμό Ε) .
Τα aποτελέσματα στο πεδίο των συχνοτή

διακριτοποίηση μεταξύ 1D και 20 φαινομένων ,
εξετάζονται οι συνθετικές χρονοϊστορίες όπως

των (Σχ.

και στην περίmωση των

4) δείχνουν σημαντικές διαφορές με

ταξύ των ομάδων Q1 (Χωρίς απόσβεση) και
όλων των υπολοίπων , για συχνότητες μεγαλύ

τερες από

6 Hz, ενώ για τις Q2 Q3 και Q4 οι

1Ο αναλύσεων (Σχ.
5). Παρατηρώντας τα σήματα , η βασική διαπί

στωση είναι ότι υπάρΧει σημαντική μεταβολή
στην χρονική διάρκεια της ισχυρής κίνησης με

σημαντικότερες διαφορές εντοπίζονται σε συ

ταξύ

χνότητες μεγαλύτερες από

ποιώντας έντονα το πλάτος στο τμήμα των κυ-
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9 Hz.

Παρόλα αυ-

Q1

και όλων των υπολοίπων, διαφο
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και

συνθετικές χρονοϊστορiες

Figure 4. 10 transfer functions and

synthetίcs

Σχήμα 5. 1 Ο συναρτήσεις
συνθετικές χρονοϊστορiες

μεταφοράς

και

Figure 5. 1 Ο transfer functions and synthetics

εiναι περισσότερο σαφεiς μεταξύ των αναλύ

μεγάλο όγκο εδαφικών σχηματισμών . Συνε
πώς με βάση τα παραπάνω προκύmει ότι α)
ο παράγοντας Q επηρεάζει σημαντικό τη διά
δοση των πλευρικό διαδιδόμενων εmφανεια

σεων με πεπερασμένο Q . Όσο μειώνονται οι

κών κυμάτων ενώ αφήνει σχεδόν ανεπηρέα

τιμές των Q τόσο μειώνεται το πλάτος των επι
φανειακών κυμάτων που οφεiλονται στην

γοντα

μάτων (για χρόνους μεγαλύτερους από
που ακολουθεi αυτό των

S

κυμάτων

7 sec)
(5-7 sec).

Οι διαφοροποιήσεις στη διάρκεια του σήματος

πλευρική διάδοση λόγω φαινομένων περίθλα
σης. Πράγματι, το πλάτος των τοπικά παραγό
μενων επιφανειακών κυμάτων επηρεάζεται
περισσότερο από ότι τα S κύματα σε μεταβο
λές του
διότι διανύουν μεγαλύτερες αποστά
σεις (στο εσωτερικό της λεκάνης) σε πολύ με
γαλύτερους χρόνους και επηρεάζονται από

a

στα τα

S και β) η ακριβής εκτίμηση του παρά

a εiναι σημαντική , ειδάλλως εiναι δυνα

τόν υιοθετώντας μικρότερες τιμές του παρόγο
ντα

Q να εξαλλειφθούν τα πλευρικό επιφανεια

κό κύματα και άρα η πρόβλεψη του σεισμού
σχεδιασμού να είναι εσφαλμένη καθώς τα κύ
ματα αυτά επιφέρουν πρόσθετη ενiσχυση σε

αυτή του μονοδιάστατου συντονισμού.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Η παρούσα εργασία θέτει δυο ζητήματα που
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Ραmάκης , Δ ., (1995). Συμβολή στον προσ

και φιλοδοξεί να απαντήσει σε καίρια ερωτή
ματα που απορέουν από αυτά . Το πρώτο ζή
τημα έχει να κάνει με τη σημασία της Qs, τις
κυριότερες θεωρητικές έννοιες που διέπουν το

φαινόμενο της εξασθένησης κα ι τις δυσκολίες
προσδιορισμού του παράγοντα ποιότητας, τον
συνδυασμό σεισμικών διασκοπήσεων και τε

χνικών προσδιορισμού του, τις δυνατότητες

και κατ'επέκταση τα κριτήρια εmλογής της κα
ταλληλότερης μεθόδου ανάλογα με τις φυσικές
συνθήκες και τις απαιτήσεις του έργου, καθώς
επίσης και τους περιορισμούς της .
Είναι σαφές ότι για τη κατασκευή του προ
σομοιώματος με τις αναγκα ίες παραμέτρους
Vs Qs, που προορίζεται για μελέτες σεισμικής
aπόκρισης, οι καταλληλότερες μέθοδοι -χωρίς
να παραγνωρίζεται η χρησιμότητα άλλων- εί

ναι οι σεισμικές.
Το δεύτερο ζήτημα σχετίζεται με την επί
δραση του παράγοντα ποιότητας

Q στη θεω

1994. Δυναμι κά χαρακτηρ ι

διορισμό της γεωμετρίας και των δυναμ ικών
ιδιοτήτων των εδαφικών σχηματισμών και

ρητική μελέτη της σεισμι κής aπόκρισης και

στη σεισμική aπόκρισή τους , Διδ. Διατριβή ,

κατ' επέκταση στο σεισμό σχεδιασμού . Οι εν

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών , Α . Π . Θ .

δεικτικές παραμετρικές αναλύσεις

1 D και 2D

στα αντίστοιχα παραδείγματα δείχνουν ότι στις

πρώτες , η εξασθένηση επηρεάζει ελάχιστα και
μόνο τα πλάτη σε όλη τη καταγραφή , μεταβάλ
λοντας απλώς τη κλίμακα του σεισμού σχεδια
σμού και αφήνοντας ανεπηρέαστα τόσο τη
διάρκεια της ισχυρής κίνησης όσο και τη μορ
φή της συνάρτησης μεταφοράς, β) αντίθετα
από τις δεύτερες παρατηρείται σημαντική με

ταβολή στο πλότος των επιφανειακών κυμά
των που οφε ίλονται στην πλευρική διάδοση ,
λόγω φαινομένων περίθλασης, με αποτέλε
σμα την επίδραση στη διάρκεια της ισχυρής κί
νησης , ενώ τα S κύματα παραμένουν σχετικά

ανεπηρέαστα . Η φυσική ερμηνεία αυτού απο
δίδεται στο ότι τα επιφανειακά κύματα διανύ
ουν μεγαλύτερες απόστάσεις (στο εσωτερικό
της λεκάνης) για μεγαλύτερους χρόνους και
επηρεάζονται

από

μεγάλο

όγκο

εδαφικών

σχηματισμών, σε σχέση με τα κατακόρυφα
διαδιδόμενα SH κύματα . Με αυτή την έννοια η
υποτίμηση του ρόλου του παράγοντα ποιότη
τας μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες εκτιμή

σεις του σεισμού σχεδιασμού, όταν η ευρύτερη
γεωτεκτονική δομή είναι περίπλοκη .
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