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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην εργασία παρουσιάζεται η ενοργάνωση δύο κτιριακών κατασκευών Ο/Σ και η
διεξοδική πειραµατική και αναλυτική διερεύνηση της συµπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια της
µετασεισµικής ακολουθίας του σεισµού της Αθήνας (7/9/1999). Μεταξύ των φαινοµένων που
εξετάζονται είναι η διερεύνηση κρούσης µεταξύ κτιρίων, φαινόµενα αλληλεπίδρασης εδάφουςκατασκευής, εντοπισµός στρεπτικών συνιστωσών των διεγέρσεων, αριθµητική προσοµοίωση
ρηγµατωµένων τοιχοποιιών κλπ. Η µεθοδολογία που ακολουθείται καταδεικνύει τη
συµπληρωµατική φύση των πειραµατικών και αναλυτικών προσεγγίσεων, οι οποίες είναι εξίσου
απαραίτητες για την πληρέστερη κατανόηση της σεισµικής συµπεριφοράς των κατασκευών.
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Την 7η Σεπτεµβρίου 1999, στις 14:56 τοπική ώρα (11:56 GMT) ένας ισχυρός σεισµός µεγέθους
ΜW=5.9 έπληξε την πόλη της Αθήνας. Οι συντεταγµένες του σεισµού ήταν 38.09ο Ν, 23.63ο W,
και το εστιακό του βάθος h ≈ 11 km. Οι σοβαρότερες και εκτενέστερες βλάβες συνέβησαν στις
βορειοδυτικές περιοχές της µητροπολιτικής περιοχής, οι οποίες ευρίσκοντο στη πλειόσειστη ζώνη
βορειοανατολικά του επικέντρου, στη διεύθυνση της σεισµικής διάρρηξης. Ο κυρίαρχος δοµικός
τύπος των κτιρίων στις πληγείσες περιοχές, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών είναι µε
φέροντα οργανισµό από Ο/Σ και τοιχοποιίες πλήρωσης από τούβλα.
Οι πληροφορίες για την πραγµατική σεισµική απόκριση τέτοιων κατασκευών του Ελληνικού
χώρου είναι ιδιαίτερα περιορισµένες, ενώ η ανάγκη της έρευνας σε θέµατα Αντισεισµικής
Μηχανικής για σχετικές καταγραφές αυξάνεται συνεχώς. ∆εδοµένα από πραγµατικές καταγραφές,
επιτρέπουν, µε τη χρήση κατάλληλης µεθοδολογίας, τον πειραµατικό προσδιορισµό των
ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών των κατασκευών. Επιπλέον βοηθούν στην πληρέστερη κατανόηση
των διαφόρων παραγόντων που επηρεάζουν την απόκριση των κτιρίων, και αφετέρου µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως βάση αναφοράς για την κατάλληλη τροποποίηση και βαθµονόµηση των
διαφόρων αναλυτικών προσοµοιωµάτων που χρησιµοποιούνται κατά τον αντισεισµικό σχεδιασµό
των κατασκευών. Έχοντας υπόψη τις παραπάνω ανάγκες, το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και
Αντισεισµικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, έχει
ενεργοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην ενοργάνωση διαφόρων κατασκευών του Ελληνικού
χώρου (Lekidis et al. 1999, Karakostas et al. 2002, Papadimitriou et al. 2002). Στα πλαίσια των εν
λόγω δραστηριοτήτων, το ΙΤΣΑΚ ενοργάνωσε, λίγες µέρες µετά τον κύριο σεισµό, µε κατάλληλο
σύστηµα επιταχυνσιοµέτρων το κτίριο του ΟΤΕ στο δήµο Άνω Λιοσίων κοντά στην επικεντρική
περιοχή, και κατέγραψε την απόκριση του στη µετασεισµική ακολουθία για περίπου τρεις
εβδοµάδες. Η ερευνητική προσπάθεια συνεχίσθηκε µε την αντίστοιχη ενοργάνωση και
παρακολούθηση της σεισµικής απόκρισης του κτιρίου του ΟΤΕ στο δήµο Θρακοµακεδόνων, για

περίπου δύο επιπλέον εβδοµάδες. Και τα δύο κτίρια έχουν φέροντα οργανισµό από Ο/Σ µε
τοιχοποιίες πλήρωσης από τούβλα.
Παράλληλα η ερευνητική οµάδα ανέπτυξε κατάλληλη µεθοδολογία αναγνώρισης συστήµατος,
ήτοι προσδιορισµού των ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών των κτιρίων από τις καταγραφές της
πραγµατικής τους σεισµικής απόκρισης. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα που προέκυψαν
χρησίµευσαν στην κατάλληλη βαθµονόµηση προσοµοιωµάτων πεπερασµένων στοιχείων, που
επίσης αναπτύχθηκαν για την αναλυτική διερεύνηση της δυναµικής συµπεριφοράς των κτιρίων.
Με της σειρά τους, οι προβλέψεις των αναλυτικών προσοµοιωµάτων βοήθησαν στην καλύτερη
κατανόηση και επεξήγηση διαφόρων φαινοµένων της απόκρισης των κτιρίων που παρατηρήθηκαν
στην πραγµατικότητα. Στην παρούσα εργασία γίνεται καταρχάς µία συνοπτική παρουσίαση της
µεθοδολογίας αναγνώρισης συστήµατος που αναπτύχθηκε από την ερευνητική οµάδα, καθώς και
µερικές λεπτοµέρειες της ενοργάνωσης και της επεξεργασίας των καταγραφών. Ακολούθως
παρατίθενται τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα αποτελέσµατα των πειραµατικών και αναλυτικών
διερευνήσεων της σεισµικής συµπεριφοράς των δύο εξεταζοµένων κτιρίων.
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2.1 Λήψη και επεξεργασία των καταγραφών
Για την ενοργάνωση των κτιρίων χρησιµοποιήθηκε ένα φορητό καταγραφικό σύστηµα υψηλής
ανάλυσης (19bit). Η κεντρική καταγραφική µονάδα µπορεί να υποστηρίξει µέχρι 18 µονοαξονικά
αισθητήρια (επιταχυνσιογράφους), ενώ η δειγµατοληψία µπορεί να φθάσει τα 200 sps. Το σύστηµα
παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα προκαθορισµού κάποιου επιπέδου διέγερσης για την έναρξη
της καταγραφής (threshold), καθώς επίσης και τον προκαθορισµό των αισθητηρίων τα οποία
µπορούν να προκαλέσουν διέγερση του συστήµατος (master-slave technique).
Μετά τη λήψη των καταγραφών, αυτές υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία µε στόχο την
εξάλειψη σ’ένα µεγάλο βαθµό των διαφόρων λαθών τα οποία πηγάζουν από την όλη διαδικασία
καταγραφής (π.χ. εξάλειψη θορύβου από τα όργανα ή από το περιβάλλον – διόρθωση βασικής
γραµµής, offset κλπ.). Επιπλέον επεξεργασία καταλήγει στις αντίστοιχες χρονοσειρές ταχύτητας
και µετατόπισης σε κάθε θέση αισθητήρα. Ειδικά για την εξάλειψη του θορύβου, εφαρµόζεται µια
επιπρόσθετη διαδικασία φιλτραρίσµατος χρησιµοποιώντας ένα παραθυρικού τύπου φίλτρο Ormsby
µε κατάλληλα επιλεγµένα χαµηλοπερατά και υψιπερατά όρια συχνοτήτων, έτσι οι χρονοσειρές
µετατοπίσεων στους αισθητήρες του εδάφους να είναι αποδεκτές από φυσική άποψη. Πέρα από τη
συσσωρευµένη εµπειρία της ερευνητικής οµάδας στη σωστή διαχείριση και επεξεργασία των
καταγραφών, γίνεται επίσης χρήση ειδικών µεθοδολογιών σήµατος – προς- θόρυβο µε στόχο τον
καθορισµό των πιο κατάλληλων ορίων φιλτραρίσµατος.
2.2 Μεθοδολογία αναγνώρισης συστήµατος
Έχει αναπτυχθεί από την ερευνητική οµάδα µια µεθοδολογία για την αναγνώριση των δυναµικών
χαρακτηριστικών µιας κατασκευής (ιδιοτιµών, ιδιοµορφών και συντελεστών απόσβεσης) µε βάση
την καταγεγραµµένη απόκρισή της σε σεισµική διέγερση. Θεωρείται κατ’αρχάς ένα ιδιοµορφικό
µοντέλο της κατασκευής και εφαρµόζεται µια µεθοδολογία αναγνώρισης συστήµατος στο πεδίο
των συχνοτήτων, έτσι ώστε να µπορούν να προσδιοριστούν οι ιδιοµορφικές παράµετροι. Ιδιαίτερα,
η µεθοδολογία αναγνώρισης στο πεδίο συχνοτήτων είναι επέκταση της µεθόδου που προτείνεται
από τον McVerry (1980). Ακολουθεί µια συνοπτική παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου της
όλης µεθοδολογίας.

Η κίνηση µιας κατασκευής η οποία διεγείρεται στη βάση της δίνεται από την εξίσωση
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(1)

όπου M, C, K τα µητρώα µάζας, απόσβεσης και δυσκαµψίας του συστήµατος, y το διάνυσµα της
κίνησης στους Ns βαθµούς ελευθερίας, z το διάνυσµα των κινήσεων διέγερσης στους Ns βαθµούς
ελευθερίας του συστήµατος και M sf , Csf , K sf τα µητρώα µάζας, απόσβεσης και δυσκαµψίας τα
οποία επιτυγχάνουν τη σύζευξη µεταξύ του συστήµατος και των βαθµών ελευθερίας της βάσης
(στηρίξεις).
Η επιτάχυνση δίδεται µε την µορφή
&
y&= &
s&+ &
x&

(2)

όπου &
s& και &
x& είναι ψευδοστατική και δυναµική συνιστώσα της επιτάχυνσης αντίστοιχα. Η
ψευδοστατική απόκριση περιγράφει τις ’στατικές’ συνεισφορές της κίνησης κάθε στήριξης στην
απόκριση του συστήµατος και εκφράζεται από την ακόλουθη σχέση
&
&
s&= Rz&

(3)

όπου R είναι το ψευδοστατικό µητρώο : R = − K −1 K sf
Η δυναµική συνιστώσα στην εξίσωση (2) ουσιαστικά περιγράφει τις συνεισφορές των
ιδιοµορφικών ταλαντώσεων ενός, παγιωµένου στη βάση του, συστήµατος γύρω από τη
ψευδοστατική θέση αναφοράς. Έτσι, οι εξισώσεις κίνησης της δυναµικής συνιστώσας της
απόκρισης προκύπτουν µε αντικατάσταση των εξισώσεων (2) και (3) στην (1) - και µε παράλειψη
των συνεισφορών της απόσβεσης στις ενεργές σεισµικές δυνάµεις - ως
& C x&+ K x = -(MR + M
M&
x+

&
(4)
)z&
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Χρησιµοποιώντας ιδιοµορφική ανάλυση, η απόκριση xi (t ) ενός γραµµικού συστήµατος σε ένα
συγκεκριµένο βαθµό ελευθερίας της κατασκευής µπορεί να εκφρασθεί ως το άθροισµα των
ιδιοµορφικών συνεισφορών
Nm

xi (t)= ∑ Φ irξ r (t)

(5)

r=1

όπου ξ r (t ) είναι η r µορφική συντεταγµένη, ενώ Φ ir είναι η συνιστώσα της r ιδιοµορφής στον i
βαθµό ελευθερίας και Nm ο αριθµός των ιδιοµορφών του µοντέλου. Η εξίσωση της κίνησης για
κάθε ιδιοµορφή, περιγράφεται µε την ακόλουθη µορφή
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όπου οι παράµετροι ar = 2ζ rω r

(6)

and br = ω r2 εκφράζονται συναρτήσει της ιδιοµορφικής

συχνότητας ω r και του συντελεστή κρίσιµης απόσβεσης ζ r , ενώ p (jr ) είναι ο συντελεστής
συµµετοχής της j διέγερσης βάσης στην ιδιοµορφή r.

Στο πεδίο των συχνοτήτων, ο µετασχηµατισµός Fourier της απόκρισης στον i βαθµό
ελευθερίας δίνεται από
&
&
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z&(ω ) + [Φ i1 L Φ im ]ξ&
(ω )
i (ω ) = [ Ri1 L RiNin ] &

(7)

&
z&(ω ) είναι ο µετασχηµατισµός Fourier των διεγέρσεων και ξ&
(ω ) , ο µετασχηµατισµός
όπου &

Fourier των ιδιοµορφικών συντεταγµένων. Εφαρµόζοντας τον µετασχηµατισµό Fourier στην (6)
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όπου
H r (ω ) =
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,
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vir = x&ir (T ) − x&ir (0)
2
(br − ω 2 ) 2 + ω 2 ar
και d ir = xir (T ) − xir (0) για x&ir (0) = xir (0) = 0 .
2

Vr (ω ) =

Παρατηρείται ότι η επιτάχυνση (7) της κατασκευής στο πεδίο συχνοτήτων προσδιορίζεται
επακριβώς εάν είναι γνωστές οι τιµές των παραµέτρων

θ = (ω r , ζ r , plr , l = 2L N in , vr , d r , R jl , Φ jr , j = 1L N out ) ,

µε p1( r ) = 1 για r = 1,L , m

Στις εν λόγω παραµέτρους περιλαµβάνονται τα ιδιοµορφικά χαρακτηριστικά της κατασκευής,
όπως ιδιοσυχνότητες, ιδιοµορφές και συντελεστές απόσβεσης.
Ως βέλτιστες τιµές των παραµέτρων επιλέγονται εκείνες οι οποίες ελαχιστοποιούν ένα µέτρο
της διαφοράς µεταξύ της καταγεγραµµένης απόκρισης και της απόκρισης που προβλέπεται από το
ιδιοµορφικό µοντέλο. Στο πεδίο των συχνοτήτων, το µέτρο της διαφοράς δίνεται από την εξίσωση:
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όπου &
i (ω ) είναι ο µετασχηµατισµός Fourier της καταγραφείσας επιτάχυνσης, και yi (ω ;θ ) είναι ο
µετασχηµατισµός Fourier της απόλυτης επιτάχυνσης της απόκρισης, όπως αυτή προβλέπεται από
την εξίσωση (7) (Η υπεργράµµιση δηλώνει συζυγές µέγεθος).
Για την ελαχιστοποίηση της (9) αναπτύχθηκε ένας κατάλληλο λογισµικό σε περιβάλλον Matlab.
Έγινε επιβεβαίωση της ορθότητας του λογισµικού µε την εφαρµογή του σε προσοµοιωµένες
µετρήσεις κατασκευών και από τότε έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για την αναγνώριση
συστήµατος διαφόρων κατασκευών που έχουν ενοργανωθεί.

3 ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Το κτίριο, που αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο ευρίσκεται σε µικρή απόσταση
από την επικεντρική περιοχή (≈10 km). Πάνω από το επίπεδο του εδάφους το κτίριο, λόγω αρµού
διαστολής 3 cm, χωρίζεται σε δύο τµήµατα, τα οποία θα αναφέρονται παρακάτω ως κτίριο ‘a’ (το
πλέον επίµηκες, τραπεζοειδούς κάτοψης) και κτίριο ‘b’ (µικρότερης, ορθογωνικής κάτοψης). Ο
φέρων οργανισµός των δύο τµηµάτων αποτελείται από πλαίσια Ο/Σ, µε έναν πυρήνα µορφής Π
στο κλιµακοστάσιο του κτιρίου ‘a’. Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µία φωτογραφία του κτιρίου, καθώς
επίσης και ξυλότυποι κατόψεων και µία καθ’ ύψος τοµή. Μακροσκοπική εξέταση δεν αποκάλυψε
βλάβες στον φέροντα οργανισµό, µε αυτές να περιορίζονται στη ρηγµάτωση µερικών εξωτερικών
τοιχοποιιών πλήρωσης. Επίσης υπήρχαν ενδείξεις πιθανής κρούσης µεταξύ των δύο τµηµάτων, και
συγκεκριµένα τοπική καταστροφή του περιµετρικού στηθαίου του δώµατος στη θέση του αρµού,
καθώς και µία αποσύνδεση του περιµετρικού µεταλλικού κιγκλιδώµατος στην ίδια θέση.
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Σχήµα 1. Κτίριο ΟΤΕ στα Άνω Λιόσια : (a) Φωτογραφία και (b) Κατόψεις, τοµή και διάταξη ενοργάνωσης

Η διάταξη ενοργάνωσης που εφαρµόσθηκε (µε 6 µονοαξονικούς επιταχυνσιογράφους) φαίνεται
στο Σχ. 1b. ∆ύο αισθητήρια (xxba και yyba) καταγράφουν τις οριζόντιες συνιστώσες της
διέγερσης στο κοινό υπόγειο κατά τη διαµήκη (Χ) και εγκάρσια (Υ) διεύθυνση, ενώ άλλα δύο
ζεύγη καταγράφουν τις αντίστοιχες συνιστώσες της απόκρισης στο επίπεδο του δώµατος (xx2a,
yy2a στο κτίριο ‘a’, και xx2b, yy2b στο κτίριο’b’). Για τη διερεύνηση της πιθανής κρούσης των
δύο κτιρίων, τα αισθητήρια xx2a και xx2b του δώµατος τοποθετήθηκαν εκατέρωθεν του αρµού
διαστολής. Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης του κτιρίου (περίπου τρεις εβδοµάδες),
καταγράφηκαν περί τους 25 µετασεισµούς (το όριο διέγερσης του συστήµατος ορίσθηκε στα 3 mg
για τα αισθητήρια του υπογείου).
3.1 Πειραµατική διερεύνηση της δυναµικής συµπεριφοράς
Στην παρούσα εργασία θα παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την επεξεργασία
ενός από τους ισχυρότερους µετασεισµούς, µε κωδική ονοµασία AX017, µε µέγιστη εδαφική
επιτάχυνση περί τα 30-40 mg. Με κατάλληλη επεξεργασία και φιλτράρισµα για την αποµάκρυνση
του θορύβου και των διαφόρων λαθών που υπεισέρχονται κατά τη διαδικασία της καταγραφής,
προέκυψαν από τις επιταχύνσεις και οι αντίστοιχες χρονοσειρές ταχύτητας και µετατόπισης. Από
το συµβάν ΑΧ017, και µε χρήση της µεθοδολογίας αναγνώρισης συστήµατος που παρουσιάσθηκε
στην υποενότητα 2.2 κατέστη δυνατός ο προσδιορισµός των ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών του
κτιρίου. Για τον προσδιορισµό των ιδιοµορφικών παραµέτρων θεωρήθηκε ως εισαγωγή (input) του
ιδιοµορφικού µοντέλου οι καταγραφές της βάσης (αισθητήρια xxba και yyba) ταυτόχρονα, και ως
απόκριση (output) ταυτόχρονα οι αποκρίσεις των τεσσάρων αισθητηρίων (xx2a, yy2a, xx2a και

xx2b) στο δώµα. Τα σχετικά αποτελέσµατα (ιδιοτιµές, συντελεστές απόσβεσης και συντελεστές
συµµετοχής φαίνονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Πειραµατικά ιδιοµορφικά χαρακτηριστικά κτιρίου ΟΤΕ στα Άνω Λιόσια
Ιδιοµορφή

T(sec)

ζ (%)

1
2
3
4
5
6

0.432
0.372
0.315
0.193
0.136
0.122

3.9
1.7
5.2
5.1
3.9
2.7

Συντελεστές συµµετοχής
Input xxba
Input yyba
9.4e-03
1
1
1
1.5e-01
1
7.7e-02
7.1e-05
1
3.3e-03
1

Στο Σχ. 2 παρουσιάζεται η πολύ καλή σύµπτωση που επιτυγχάνεται µεταξύ των πραγµατικών
καταγραφών και των προβλέψεων του ιδιοµορφικού µοντέλου σε κάθε ένα από τα αισθητήρια
απόκρισης, τόσο στο πεδίο Fourier όσο και στο πεδίο του χρόνου για το κτίριο ‘a’. Αντίστοιχα
καλή συµφωνία παρατηρείται και για το κτίριο ‘b’.
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Σχήµα 2. Σύγκριση µεταξύ πραγµατικής καταγραφής και πρόβλεψης του ιδιοµορφικού µοντέλου για το
δώµα του κτιρίου ‘a’ : (a) Μετασχηµατισµός FFT επιτάχυνσης (αισθητήρας xx2a) (b) χρονοϊστορία
επιτάχυνσης (αισθητήρας xx2a) (c) Μετασχηµατισµός FFT επιτάχυνσης (αισθητήρας yy2a) (d) χρονοϊστορία
επιτάχυνσης (αισθητήρας yy2a)

3.2 Αναλυτική διερεύνηση της δυναµικής συµπεριφοράς
Για την αναλυτική διερεύνηση της σεισµικής απόκρισης του κτιρίου αναπτύχθηκαν από την
ερευνητική οµάδα διάφορα προσοµοιώµατα πεπερασµένων στοιχείων µε χρήση των στοιχείων
δοκού και κελύφους του προγράµµατος SAP2000 και έγιναν διάφορες επιλύσεις χρονοσειρών
απόκρισης (time-history analyses) για τη διέγερση του συµβάντος ΑΧ017. Η χρήση γραµµικών
αναλύσεων δικαιολογείται από το γεγονός του ότι το κτίριο δεν υπέστη βλάβες στον φέροντα
οργανισµό του κατά τον κύριο σεισµό. Οι βλάβες περιορίσθηκαν στη ρηγµάτωση µερικών
τοιχοποιιών πλήρωσης, ενώ δεν παρατηρήθηκαν επιπλέον ζηµίες κατά τη διάρκεια της
µετασεισµικής ακολουθίας. Τα διάφορα προσοµοιώµατα που αναπτύχθηκαν βασίσθηκαν σε
υπάρχοντα σχέδια ξυλοτύπων του κτιρίου, ενώ επιλέχθηκε συνειδητά να ακολουθηθούν κατά τη
µόρφωση τους συνήθεις πρακτικές, παραδοχές και εκτιµήσεις (για τα µη γνωστά, από τα διαθέσιµα
σχέδια, υλικά και λοιπά στοιχεία) που συναντώνται στην πράξη. Έτσι για τη µόρφωση των

δοµικών στοιχείων και των φορτίσεων τους ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του ΕΑΚ2000, µε µόνη
εξαίρεση τη µη θεώρηση κινητών φορτίων. Αυτό έγινε για να είναι πιο αξιόπιστη η σύγκριση των
προβλέψεων των αναλυτικών προσοµοιωµάτων µε τις πραγµατικές καταγραφές, καθόσον κατά τη
διάρκεια της ενόργανης παρακολούθησης του κτιρίου, αυτό ήταν πρακτικά άδειο. Σε µερικά
προσοµοιώµατα έγινε η συνήθης παραδοχή της διαφραγµατικής λειτουργίας, ενώ σε όλα τα
δάπεδα προσοµοιώθηκαν µε στοιχεία κελύφους. Μερικά προσοµοιώµατα θεωρήθηκαν πακτωµένα
στη βάση τους, ενώ σε άλλα έγινε προσοµοίωση της θεµελίωσης µε κατάλληλα κατακόρυφα
ελατήρια. Τέλος σε άλλα µοντέλα προσοµοιώθηκαν οι τοιχοποιίες πλήρωσης, ενώ σε άλλα όχι. Σε
όλες τις περιπτώσεις η δυνατότητα των απευθείας αναπτυχθέντων προσοµοιωµάτων να
περιγράψουν σε ικανοποιητικό βαθµό την πραγµατικά καταγραφείσα απόκριση για το συµβάν
ΑΧ017 ήταν περιορισµένη. Επίσης, λόγω των πολλών παραµέτρων και παραδοχών που
αναπόφευκτα υπεισήλθαν στα προσοµοιώµατα µε βάση εκτιµήσεις βασισµένες στην εµπειρία, δεν
υπήρχε τρόπος βελτίωσης της ακρίβειας των προσοµοιωµάτων µε απλές διαδικασίες δοκιµής και
λάθους.
Από όλα τα προσοµοιώµατα, επιλέχθηκε ένα µάλλον λεπτοµερές, αλλά όχι ασυνήθιστο στην
ακολoυθούµενη πρακτική, για να βαθµονοµηθεί µε βάση τα ιδιοµορφικά χαρακτηριστικά του
κτιρίου που προσδιορίσθηκαν πειραµατικά από τις καταγραφές του συµβάντος ΑΧ017 (Πίνακας
1). Στο µοντέλο (Σχ. 3) χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία κελύφους για την προσοµοίωση των πλακών
των ορόφων, του περιµετρικού τοιχώµατος του υπογείου και του τοιχώµατος του κλιµακοστασίου.
Η θεµελίωση προσοµοιώθηκε µε χρήση κατακόρυφων ελατηρίων και καταλλήλων µαζών στους
αντίστοιχους κόµβους της βάσης.

Τ=0.3597 sec

T = 0.3292 sec

Τ=0.2264 sec

T = 0.1984 sec

Σχήµα 3. Κτίριο ΟΤΕ στα Άνω Λιόσια : Προσοµοίωµα πεπερασµένων στοιχείων και αναλυτικές ιδιοµορφές

Με βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες για το έδαφος στην περιοχή, επιλέχθηκε µία σταθερά
ελατηρίων Winkler (για δυναµικές φορτίσεις) ίση µε 300000 kΝ/m3 για τα κατακόρυφα ελατήρια.
Όπως φαίνεται στο Σχ. 1a, στους περισσότερους τοίχους πλήρωσης υπάρχουν ανοίγµατα

παραθύρων, αλλά επίσης και δύο οριζόντια σενάζ από σκυρόδεµα αµέσως πάνω και κάτω από
κάθε άνοιγµα. Επιπλέον δεν υπήρχε καµία διαθέσιµη πληροφορία για τα µηχανικά χαρακτηριστικά
των τοιχοποιιών πλήρωσης, µερικές από τις οποίες είχαν επιπλέον ρηγµατωθεί κατά τον κύριο
σεισµό. Μια ιδιαίτερα λεπτοµερής προσοµοίωση των τοιχοποιιών θα ήταν εξάλλου εκτός των
σκοπών της παρούσας έρευνας, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, σκόπευε στη βαθµονόµηση
συνηθισµένων στην πράξη αναλυτικών µοντέλων. Έτσι, για την προσοµοίωση των εξωτερικών
τοιχοποιιών πλήρωσης χρησιµοποιήθηκαν διαγώνιες ράβδοι σε κάθε φάτνωµα, των οποίων οι
διαστάσεις προσδιορίσθηκαν ακολουθώντας τις σχετικές προτάσεις των Decanini & Fantin, όπως
παρουσιάζονται στους Crisafulli et al. (2000) για ρηγµατωµένες ή αρηγµάτωτες τοιχοποιίες. Σαν
παράµετρος προς βαθµονόµηση επιλέχθηκε το µέτρο ελαστικότητας για την τοιχοποιία (ένα ούτως
ή άλλως µη γνωστό µέγεθος όπως προαναφέρθηκε). Με βάση υπάρχουσα από την πράξη εµπειρία,
δοκιµάσθηκαν ορισµένες αποδεκτές για την περίπτωση τιµές, και µετά από δύο µόλις δοκιµές,
ευρέθη ότι µία τιµή EW=5000 Mpa οδηγούσε σε ιδιοπεριόδους του µοντέλου που ευρίσκοντο σε
ικανοποιητική συµφωνία µε τις πειραµατικά προσδιορισµένες. Στο Σχ. 3 παρουσιάζονται οι
σχετικές ιδιοµορφές και ιδιοτιµές, που πρέπει να συγκριθούν µε αυτές του Πίνακα 1.
Χρησιµοποιώντας κατόπιν το βαθµονοµηµένο προσοµοίωµα, έγινε ανάλυση χρονοϊστορίας
θεωρώντας ως διέγερση βάσης ταυτόχρονα τις καταγραφές xxba και yyba από το συµβάν ΑΧ017,
και προσδιορίσθηκαν οι προβλεπόµενες αποκρίσεις σε θέσεις αντίστοιχες µε αυτές των
αισθητηρίων ενοργάνωσης. Στο Σχ. 4 συγκρίνονται οι απόλυτες επιταχύνσεις και οι σχετικές
µετατοπίσεις για τη θέση του αισθητηρίου xx2a. Όπως προκύπτει από το σχήµα, η επιτευχθείσα
ακρίβεια µεταξύ της πρόβλεψης του βαθµονοµηµένου προσοµοιώµατος και της καταγραφείσας
απόκρισης είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Μία αντίστοιχα µικρή µετατόπιση καταγράφηκε και για
το κτίριο ‘b’ (αισθητήριο xx2b), οδηγώντας έτσι στο συµπέρασµα ότι τουλάχιστον για το
µετασεισµικό συµβάν ΑΧ017 (το ισχυρότερο από τα καταγραφέντα) δεν υπήρξε κρούση µεταξύ
των κτιρίων.
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Σχήµα 4. Σύγκριση αναλυτικού προσοµοιώµατος και καταγραφής στο αισθητήριο xx2a για το συµβάν
AX017 (a) απόλυτη επιτάχυνση και (b) σχετική µετατόπιση.

4 ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ
Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, και ευρίσκεται στο δήµο
Θρακοµακεδόνων σε µικρή απόσταση από την επικεντρική περιοχή (≈15 km). Λόγω κλίσεως του
εδάφους, σε δύο πλευρές ο υπόγειος όροφος ευρίσκεται στην ελεύθερη επιφάνεια. Οι βλάβες από
τον κύριο σεισµό περιορίσθηκαν σε ρηγµατώσεις µερικών από τις τοιχοποιίες πλήρωσης, ενώ ο
φέρων οργανισµός, από πλαίσια Ο/Σ και τοιχώµατα, έµεινε άθικτος. Στο Σχ. 5 παρουσιάζεται
φωτογραφία του κτιρίου, τυπικές κατόψεις και καθ’ ύψος τοµή.
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Σχήµα 5. Κτίριο ΟΤΕ στους Θρακοµακεδόνες : (a) Φωτογραφία και (b) Κατόψεις, τοµή και διάταξη
ενοργάνωσης

Για την ενοργάνωση χρησιµοποιήθηκαν εννέα αισθητήρες, σε οµάδες των τριών στο δάπεδο του
υπογείου (αισθητήρες XBC, YBL και YBR), το δάπεδο του πρώτου ορόφου (αισθητήρες X1C,
Y1L και Y1R), και το δώµα (αισθητήρες X2C, Y2L και Y2R),. Η διάταξη της ενοργάνωσης, που
φαίνεται στο Σχ. 5b, στόχευε στη δυνατότητα προσδιορισµού ιδιοµορφών υψηλότερης τάξης, και
στον εντοπισµό διαφοροποιήσεων της διέγερσης βάσης στους παράλληλους αισθητήρες στο
δάπεδο του υπογείου (YBL και YBR). Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του κτιρίου
καταγράφηκαν 21 µετασεισµοί (ως κατώφλι διέγερσης του συστήµατος ετέθησαν 3 mg στους
αισθητήρες του υπογείου). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από δύο
σεισµικά συµβάντα, ενός χαµηλής έντασης (συµβάν ΒΑ007, µε µέγιστη εδαφική επιτάχυνση περί
τα 3-5 mg) και ενός ισχυρού (συµβάν ΒΒ010 µε µέγιστη εδαφική επιτάχυνση περί τα 40-50 mg).
4.1 Πειραµατική διερεύνηση της δυναµικής συµπεριφοράς
Χρησιµοποιώντας την προαναφερθείσα µεθοδολογία αναγνώρισης συστήµατος στις καταγραφές
ΒΑ007 και ΒΒ010, κατέστη δυνατός ο προσδιορισµός των δυναµικών χαρακτηριστικών του
κτιρίου, οι δε τιµές των ιδιοµορφικών παραµέτρων που αναγνωρίσθηκαν παρουσιάζονται στον
Πινακα 2. Και για τα δύο συµβάντα προσδιορίσθηκαν τρεις καµπτικές ιδιοµορφές, δύο στη
διεύθυνση Χ (ιδιοµορφές 1 και 3) και µία στη διεύθυνση Υ (ιδιοµορφή 2).
Πίνακας 2: Αναγνωρισµένα ιδιοµορφικά χαρακτηριστικά κτιρίου ΟΤΕ στα Άνω Λιόσια
Συµβάν ΒΑ007

Συµβάν ΒΒ010

Ιδιοµορφή

∆/νση

Περίοδος
(sec)

Απόσβεση
(%)

Περίοδος
(sec)

Απόσβεση
(%)

1

Χ

0.2253

2.928

0.2845

5.069

2

Υ

0.1605

3.780

0.1831

5.105

3

Χ

0.0724

3.597

0.0868

7.068

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2, οι τιµές των ιδιοµορφικών παραµέτρων εξαρτώνται από το
επίπεδο της σεισµικής διέγερσης, µε µετατόπιση των ιδιοπεριόδων προς υψηλότερες τιµές για

ισχυρότερη διέγερση. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να αποδοθεί, από φυσική άποψη, στην
ενεργοποίηση διαφόρων µηχανισµών στο κτίριο όπως µικρορηγµατώσεων και επιπλέον
µηχανισµών τριβής (πχ. µεταξύ τοιχοποιιών πλήρωσης και περιβαλλόντων πλαισίων Ο/Σ),
φαινόµενα που εκδηλώνονται µόνον σε διεγέρσεις που υπερβαίνουν µία συγκεκριµένη ένταση και
παύουν να ισχύουν µε τη λήξη της διέγερσης. Η αιτιολόγηση αυτή ενισχύεται από τα
αποτελέσµατα αναλύσεων δύο επιπλέον συµβάντων (ασθενούς και ισχυρού που ακολούθησαν
χρονολογικά τα ΒΑ007 και ΒΒ010, και που δεν παρουσιάζονται εδώ για λόγους οικονοµίας
χώρου) που οδήγησαν σε παρόµοια αποτελέσµατα για τα δύο ασθενή συµβάντα και αντίστοιχα
παρόµοια για τα δύο ισχυρά.
4.2 Αναλυτική διερεύνηση της δυναµικής συµπεριφοράς
Όπως έγινε και µε το κτίριο στο δήµο Άνω Λιοσίων (δες υποενότητα 3.2), και για το εν λόγω
κτίριο αναπτύχθηκε κατάλληλο προσοµοίωµα προσοµοιώµατα πεπερασµένων στοιχείων και έγιναν
διάφορες επιλύσεις χρονοσειρών για τα συµβάντα ΒΑ007 και ΒΒ010 µε το πρόγραµµα SAP2000.
Η χρήση γραµµικών αναλύσεων δικαιολογείται από το γεγονός του ότι το κτίριο δεν υπέστη
βλάβες στον φέροντα οργανισµό του κατά τον κύριο σεισµό, ούτε παρουσίασε µη γραµµική
συµπεριφορά κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του. Για τη µόρφωση του προσοµοιώµατος
ακολουθήθηκαν και εδώ συνειδητά πρακτικές και εκτιµήσεις (για τα µη γνωστά, από τα διαθέσιµα
σχέδια, υλικά και λοιπά στοιχεία) που συναντώνται στην πράξη, ενώ για τη µόρφωση των δοµικών
στοιχείων και των φορτίσεων τους ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του ΕΑΚ2000, µε µόνη εξαίρεση τη
µη θεώρηση κινητών φορτίων. Αυτό, όπως και για το προηγούµενο κτίριο, έγινε γιατί κατά τη
διάρκεια της ενόργανης παρακολούθησης του κτιρίου, αυτό ήταν πρακτικά άδειο. Στην παρούσα
περίπτωση δεν έγινε προσοµοίωση των τοιχοποιιών πλήρωσης, αλλά η θεµελίωση προσοµοιώθηκε
µε κατάλληλες µάζες και κατακόρυφα ελατήρια στους σχετικούς κόµβους της βάσης. Επιπλέον, µε
στόχο τη διερεύνηση µιας διαφοροποίησης στα αισθητήρια ΥBL και YBR (φαινόµενο που θα
αναλυθεί λεπτοµερέστερα παρακάτω), χρησιµοποιήθηκαν και οριζόντια ελατήρια για την
προσοµοίωση της θεµελίωσης, µε τιµή σταθεράς ελατηρίου 30% αυτής των κατακορύφων
(συνηθισµένη παραδοχή στην πράξη). Η εν λόγω σταθερά ελατηρίου θεωρήθηκε στην παρούσα
περίπτωση ως παράµετρος βαθµονόµησης του µοντέλου, χρησιµοποιώντας ως αναφορά τα
πειραµατικώς προσδιορισθέντα ιδιοµορφικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (υποενότητα 4.1). Με
βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες για το έδαφος της περιοχής και τη σχετική εµπειρία, ευρέθη
πολύ εύκολα ότι η χρήση µίας σταθεράς ελατηρίων Winkler (για δυναµικές φορτίσεις) ίσης µε
500000 kΝ/m3 για τα κατακόρυφα ελατήρια οδηγεί σε ιδιοµορφικά χαρακτηριστικά του
προσοµοιώµατος σε ικανοποιητική συµφωνία µε τα αντίστοιχα πειραµατικά.

Τ=0.2300 (Χ)

Τ=0.1878 (Υ)
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Τ=0.0601 (Χ)

Στο Σχ. 6 παρουσιάζονται οι τρεις πρώτες καµπτικές ιδιοµορφές, δύο κατά Χ (1η και 3η) και µία
κατά Υ (2η). Η σύγκριση των αναλυτικών ιδιοµορφικών παραµέτρων µε τις αντίστοιχες
πειραµατικές του Πινάκα 2 για το συµβάν ΒΑ007 καταδεικνύει την ικανοποιητική συµφωνία τους.
Ακόµη και µε τα αποτελέσµατα του ισχυρού συµβάντος ΒΒ010 (Πίνακας 2), η προσέγγιση
κρίνεται ικανοποιητική για πρακτικούς σκοπούς, παρόλο που από αυστηρά θεωρητική άποψη το
αναλυτικό γραµµικό προσοµοίωµα δεν µπορεί να περιγράψει τους µη γραµµικούς µηχανισµούς
που, όπως περιγράφηκε πιο πριν, εκδηλώνονται µόνο κατά τη διάρκεια ισχυρών διεγέρσεων.
Χρησιµοποιώντας το βαθµονοµηµένο αναλυτικό προσοµοίωµα υπολογίσθηκε κατόπιν η
χρονοϊστορία απόκρισης του κτιρίου, θεωρώντας ως ταυτόχρονες διεγέρσεις τις καταγραφές στη
βάση του κτιρίου για τα ανωτέρω σεισµικά συµβάντα (καταγραφή στη θέση XBC και ο µέσος
όρος των καταγραφών YBL και YBR). Στο Σχ. 7 παρουσιάζονται οι συγκρίσεις µεταξύ των
καταγραφέντων και υπολογισµένων αποκρίσεων στη θέση του αισθητήρα YTL για το συµβάν
ΒΒ010 (απόλυτες επιταχύνσεις και σχετικές µετατοπίσεις). Όπως προκύπτει από το σχήµα, η
ακρίβεια των αναλυτικών υπολογισµών κρίνεται ικανοποιητική, λαµβάνοντας υπόψη και τη
σχετική απλότητα του ίδιου του µοντέλου που χρησιµοποιήθηκε για την προσοµοίωση του κτιρίου.
Αντίστοιχα καλή συµφωνία παρατηρήθηκε και για το συµβάν ΒΑ007.
Όπως προαναφέρθηκε, µεταξύ των καταγραφών των παράλληλων αισθητηρίων YBL και ΥBR
στη βάση του κτιρίου, παρατηρήθηκε µία όχι αµελητέα διαφορά, η οποία δεν ήταν εκ των
προτέρων αναµενόµενη λόγω της σχετικά µικρής απόστασης των αισθητήρων (≈
≈15 m). Στο Σχ. 8a
παρουσιάζονται οι καταγραφές στα εν λόγω αισθητήρια για το συµβάν ΒΒ010 καθώς και η µεταξύ
τους διαφορά. Λαµβάνοντας υπόψη τις εδαφικές συνθήκες στην περιοχή του έργου και το
συχνοτικό περιεχόµενο των διεγέρσεων, ακόµη και οι πιο συντηρητικοί υπολογισµοί οδηγούν σε
µήκη κύµατος µεγαλύτερα από την απόσταση µεταξύ των αισθητήρων, οπότε η διαφοροποίηση
δεν µπορεί να αποδοθεί σε διαφοροποίηση των εδαφικών συνθηκών. Η πλέον λογική εξήγηση
φαίνεται να είναι η ανάπτυξη φαινοµένων αλληλεπίδρασης µεταξύ της σεισµικής απόκρισης της
ανωδοµής και της βάσης του κτιρίου.
Για τον λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε το αριθµητικό προσοµοίωµα (µε τα απαραίτητα για αυτή
τη διερεύνηση οριζόντια ελατήρια) για τον υπολογισµό της απόκρισης της βάσης στις θέσεις των
εν λόγω αισθητήρων. Όπως φαίνεται στο Σχ. 8b, η αναλυτική προσοµοίωση προβλέπει,
τουλάχιστον ποιοτικά, µία παρόµοια συµπεριφορά και δικαιολογεί ως ένα βαθµό την
προαναφερθείσα φυσική εξήγηση της παρατηρηθείσας διαφοροποίησης.

Absolute Acceleration (cm/sec2)

Sensor YTL - Event BB010
80
60

Recorded
Computed

40
20
0
-20
-40
-60
-80
0

5

10

15
20
25
Duration (sec)

30

35

40

Σχήµα 7. Κτίριο ΟΤΕ στους Θρακοµακεδόνες : Σύγκριση καταγραφής και αναλυτικού προσοµοιώµατος

Event BB010 - Analytical Results

30

Absolute acceleration (cm/sec 2)

Absolute acceleration (cm/sec2)

Event BB010 - Recorded Data
40
Sensor YBL
Sensor YBR
YBR-YBL

20
10
0
-10
-20
-30
-40
0

5

10

15

20

25

Duration (sec)

(a)

30

35

40

40
30

Location YBR
Location YBL
YBR-YBL (SAP)

20
10
0
-10
-20
-30
-40
0

10

20

30

40

Duration (sec)

(b)

Σχήµα 8. ∆ιαφοροποίηση διέγερσης στη βάση του κτιρίου : (a) καταγραφή (b) αναλυτική πρόβλεψη

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µία διεξοδική πειραµατική και αναλυτική διερεύνηση της
σεισµικής απόκρισης δύο κτιρίων από Ο/Σ κατά τη διάρκεια της µετασεισµικής ακολουθίας του
σεισµού της Αθήνας της 7/9/1999. Μία µεθοδολογία αναγνώρισης συστήµατος που αναπτύχθηκε
χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία για τον προσδιορισµό των ιδιοµορφικών χαρακτηριστικών των
κτιρίων από τις καταγραφές της σεισµικής τους απόκρισης. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα
βοήθησαν στην κατάλληλη βαθµονόµηση αναλυτικών προσοµοιωµάτων των κτιρίων. Τα
τελευταία, χρησίµευσαν µε τη σειρά τους στην καλύτερη κατανόηση και επεξήγηση διαφόρων
φαινοµένων που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης των κτιρίων. Η όλη
ερευνητική προσπάθεια καταδεικνύει το συµπληρωµατικό χαρακτήρα των πειραµατικών και
αναλυτικών διερευνήσεων, που είναι και οι δύο απαραίτητες για µια πιο πλήρη κατανόηση της
πραγµατικής σεισµικής συµπεριφοράς των κατασκευών.
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