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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο προσδιορισµός των ανελαστικών φασµάτων απόκρισης µονοβάθµιων συστηµάτων
έναντι διεγέρσεων δεδοµένων χαρακτηριστικών αποτελεί αντικείµενο εκτεταµένων ερευνών. Ο
υπολογισµός των ανελαστικών αυτών φασµάτων µπορεί να πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή επί
των αντίστοιχων ελαστικών φασµάτων κατάλληλων τροποποιητικών συντελεστών δύναµης και
µετατόπισης ( q -Factors, ductility µ). Οι συντελεστές αυτοί, οι οποίοι είναι εξαρτώµενοι από τα
επιµέρους χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου συστήµατος, προέκυψαν από στατιστική επεξεργασία
αποτελεσµάτων µεγάλου αριθµού αναλύσεων. Kατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλά διαφορετικά
µοντέλα «συντελεστών µετασχηµατισµού απόκρισης» (response modification factors). Στην
προκείµενη εργασία συγκρίνονται τα αναλυτικά εξαγόµενα των µοντέλων αυτών µέσω εφαρµογής
τους στα ελαστικά φάσµατα των κυριότερων σεισµικών διεγέρσεων του Ελλαδικού χώρου της
τελευταίας εικοσαετίας. ∆ιερευνάται η χρήση των ανελαστικών αυτών φασµάτων καθώς και των
φασµάτων διαρροής στην διαδικασία αποτίµησης της σεισµικής συµπεριφοράς κατασκευών
οπλισµένου σκυροδέµατος.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με την εφαρµογή κατάλληλων τροποποιητικών συντελεστών (response modification factors RMF) επί των ελαστικών φασµάτων απόκρισης παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισµού των
αντίστοιχων ανελαστικών φασµάτων συστηµάτων µονοβάθµιων ταλαντωτών. Οι εφαρµοζόµενοι
αυτοί συντελεστές « q » εκφράζουν το λόγο της απαιτούµενης δύναµης « Ve » για να παραµείνει το
σύστηµα ελαστικό σε µία συγκεκριµένη επιβαλλόµενη διέγερση, προς την δύναµη διαρροής « V y »
(Σχήµα 1). Άρα µε διαίρεση του ελαστικού φάσµατος επιταχύνσεων προκύπτει το αντίστοιχο
ανελαστικό. Αντίστοιχη µετατροπή γίνεται στον άξονα των µετακινήσεων για την παραγωγή του
σχετικού ανελαστικού φάσµατος. Ένας µεγάλος αριθµός µοντέλων που αφορά τον υπολογισµό των
συντελεστών τροποποίησης RMF έχει αναπτυχθεί µε βάση αποτελέσµατα που προέκυψαν είτε από
στατιστική επεξεργασία αποκρίσεων συστηµάτων δεδοµένων χαρακτηριστικών κατά την επιβολή
µεγάλου αριθµού καταγεγραµµένων επιταχυνσιογραφηµάτων, είτε από αναλύσεις οι οποίες
εµπεριέχουν κάποια φυσική βάση όπως συµβαίνει στην περίπτωση µελέτης των αποκρίσεων έναντι
προκαθορισµένου σχήµατος παλµικών διεγέρσεων (Newmark and Hall 1973, Riddell et al. 1989,
Nassar and Krawinkler 1991, Miranda 1993, Vidic et al. 1994, Ordaz and Perez-Rocha 1998,
Cuesta and Aschheim 2001). Συνεπώς η διαδικασία υπολογισµού ανελαστικών φασµάτων
απόκρισης από τα αντίστοιχα ελαστικά µε την χρήση RMF παρέχει αξιόπιστα αλλά όχι
µονοσήµαντα αποτελέσµατα. Οι αποκλίσεις που παρουσιάζονται σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να
είναι σηµαντικές ειδικά σε ορισµένα πεδία τιµών της περιόδου « T ».
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Σχήµα 1. ∆ιάγραµµα ∆ύναµης-Μετατόπισης ελαστικού και διγραµµικού µονοβάθµιου συστήµατος

Οι τροποποιητικοί συντελεστές « q » δίνονται ως συνάρτηση της απαιτούµενης πλαστιµότητας
« µ », της περιόδου « T » και της ιξώδους απόσβεσης « ξ » του υπό εξέταση µονοβάθµιου
συστήµατος. Με την χρήση λογισµικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Κοτσόγλου 2003)
κατασκευάστηκαν τα ανελαστικά φάσµατα γνωστών σεισµικών διεγέρσεων που εκδηλώθηκαν
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισµού του εύρους
διακύµανσης µεταξύ των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή των διαφόρων
διατυπωµένων µοντέλων για τους συντελεστές τροποποίησης.
∆εδοµένων των ελαστικών και ανελαστικών φασµάτων απόκρισης είναι δυνατή η εκτίµηση της
σεισµικής συµπεριφοράς κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος. Από την σύνθεση των
φασµάτων των απολύτων επιταχύνσεων µε τα φάσµατα των σχετικών µετακινήσεων προκύπτουν
τα αντίστοιχα φάσµατα των «Απολύτων επιταχύνσεων-Σχετικών µετακινήσεων» (Acceleration
Displacement Response Spectra). Με την ταυτόχρονη γραφική απεικόνιση των φασµάτων
«A.D.R.S» για διάφορες τιµές του δείκτη συµπεριφοράς «q» δηµιουργείται µία δέσµη φασµάτων
διαρροής. Με δεδοµένη την υπερωθητική καµπύλη ενός µονοβάθµιου συστήµατος το οποίο
προσοµοιώνει την εξεταζόµενη κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα και της δέσµης φασµάτων
διαρροής που προαναφέρθηκε, παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισµού πληθώρας παραµέτρων οι
οποίες καθορίζουν την σεισµική συµπεριφορά της εν λόγω κατασκευής (Aschheim 2002).
2. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ «q»
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει διατυπωθεί από πολλούς ερευνητές πλήθος µοντέλων υπολογισµού
των συντελεστών «q» τα οποία διαφοροποιούνται τόσο ως προς τις παραµέτρους που λαµβάνονται
υπ’ όψη, όσο και ως προς την βαθµονόµηση των παραµέτρων αυτών. Oι σχέσεις λοιπόν «q-µ-Τ»
που προτείνονται, αναφέρονται σε συγκεκριµένες θεωρήσεις και συνθήκες οι οποίες δίνονται
περιληπτικά στις επόµενες παραγράφους.
2.1 Το µοντέλο Newmark and Hall (1973)
Σύµφωνα µε το µοντέλο Newmark and Hall (1973), ο υπολογισµός του τροποποιητικού
συντελεστή « q » έχει ως βάση την µελέτη ενός µεγάλου αριθµού συστηµάτων µονοβάθµιων
ταλαντωτών ελαστοπλαστικής συµπεριφοράς µε απόσβεση « β » η οποία κυµαίνεται µεταξύ των
τιµών 0.5% και 20% . Ειδικότερα, η απόσβεση « β » των εξεταζόµενων αυτών συστηµάτων
λαµβάνει τις τιµές β = 0.5 , 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 10 και 20% , ενώ αντιστοίχως το εύρος της
πλαστιµότητας είχε ως άνω όριο την τιµή µ = 10 . Οι αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν
στηρίζονται στην µελέτη τριών διαφορετικών τύπων επιταχυνσιογραφηµάτων και παλµικών
διεγέρσεων. Ο τροποποιητικός συντελεστής « q » ο οποίος παρέχεται σαν συνάρτηση της
πλαστιµότητας « µ » και της περιόδου « T » του συστήµατος, δίνεται από τις σχέσεις (1).
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T1 = 2 ⋅ π ⋅ Φ eu ⋅ u g ,max /(Φ ea ⋅ a g ,max ) , T1' = T1 ⋅ µ /( 2 ⋅ µ − 1)1 / 2 και
T2 = 2 ⋅ π ⋅ Φ ed ⋅ d g ,max /(Φ eu ⋅ u g ,max )

Οι περίοδοι οριοθέτησης T1 , T1' και T2 καθορίζουν το εύρος κάθε υποδιαστήµατος περιόδων. Οι
τιµές a g ,max , u g , max και d g ,max είναι αντίστοιχα η µέγιστη επιτάχυνση, η µέγιστη ταχύτητα και η
µέγιστη µετακίνηση του εδάφους. Τέλος, στις παραπάνω σχέσεις υπεισέρχονται και οι συντελεστές
ενίσχυσης Φ ed , Φ eu και Φ ea οι οποίοι εφαρµόζονται επί της µέγιστης µετακίνησης, της µέγιστης
ταχύτητας και της µέγιστης επιτάχυνσης του εδάφους αντιστοίχως. Οι συντελεστές ενίσχυσης
« Φ e » δίνονται ως συνάρτηση της απόσβεσης « β » του συστήµατος: Φ ed = 2.73 − 0.45 ⋅ ln β ,
Φ eu = 3.38 − 0.67 ⋅ ln β και Φ ea = 4.38 − 1.04 ⋅ ln β .

Σχήµα 2. Οι συντελεστές q-factors έτσι όπως προέκυψαν από τις σχέσεις (1) για τον σεισµό των Αθηνών

2.2 Το µοντέλο Riddell et al. (1989)
Για την ανάπτυξη του µοντέλου Riddell et al. (1989), χρησιµοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικοί
τύποι επιταχυνσιογραφηµάτων. Τα συστήµατα τα οποία µελετήθηκαν διέθεταν σταθερή τιµή
απόσβεσης ίση µε β = 5% , ενώ το εύρος διακύµανσης της πλαστιµότητας είχε ως ανώτατο όριο
την τιµή µ = 10 . Η µέση τιµή του τροποποιητικού συντελεστή « q » δίνεται από τις παρακάτω
σχέσεις:
1 + ( q * − 1) ⋅ T / T *
q=
q*


T /T * ≤1
T /T * >1

(2)

Οι µεταβλητές T * και q * δίνονται ως συνάρτηση της πλαστιµότητας του συστήµατος, και
προκύπτουν από γραµµική παρεµβολή σύµφωνα µε τα ζεύγη τιµών που ακολουθούν. Για τιµές
πλαστιµότητας του συστήµατος: µ = 2 , 4 και 8, οι τιµές της µεταβλητής T * θα είναι T * = 0.1 ,
0.3 και 0.4 sec αντιστοίχως, ενώ οι τιµές της µεταβλητής q * είναι q * = 2.0 , 4.0 και 6.8
αντιστοίχως.
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2.3 Το µοντέλο Nassar and Krawinkler (1991)
Tο µοντέλο Nassar and Krawinkler (1991) στηρίζεται σε αναλύσεις που αφορούν την απόκριση
ελαστοπλαστικών, διγραµµικών και µειούµενης δυσκαµψίας συστηµάτων (degrading stiffness
systems). Για την ανάπτυξη του µοντέλου αυτού χρησιµοποιήθηκαν δεκαπέντε διαφορετικά
επιταχυνσιογραφήµατα µε βάση καταγραφές που πραγµατοποιήθηκαν στις δυτικές Ηνωµένες
Πολιτείες της Αµερικής. Η τιµή της απόσβεσης « β » των εξεταζόµενων συστηµάτων ήταν
σταθερή και ίση µε 5% ενώ αντίστοιχα το εύρος διακύµανσης της πλαστιµότητας είχε ως άνω
όριο την τιµή µ = 8 . Στις περιοχές στις οποίες πραγµατοποιήθηκαν οι καταγραφές υπήρχαν είτε
εδάφη ίλυος, είτε εδάφη βραχώδους σύστασης. Η τιµή του τροποποιητικού συντελεστή « q » έτσι
όπως αυτή προέκυψε µέσα από εκτεταµένες αναλύσεις δίνεται από την σχέση:
q = [c ⋅ ( µ − 1) + 1]1 / c

(3)

Η παράµετρος c η οποία εµφανίζεται στην σχέση (3), είναι συνάρτηση της περιόδου T του
συστήµατος, καθώς και της τιµής της κλίσης του κλάδου κράτυνσης « α » (Σχέση 3.1).
c(T , α ) = T h /(1 + T h ) + b / T

(3.1)

Οι παράµετροι h και b οι οποίες υπεισέρχονται στην σχέση (3.1), δίνονται ως συνάρτηση της
κλίσης του κλάδου της κράτυνσης α . Για τιµές α = 0 , 2 και 10% οι αντίστοιχες τιµές της
παραµέτρου h θα είναι h = 1.0 , 1.0 και 0.8 , ενώ η παράµετρος b λαµβάνει τις τιµές b = 0.42 ,
0.37 και 0.29 . Προκειµένου να είναι δυνατός ο υπολογισµός της παραµέτρου c(T , α ) για µία
οποιαδήποτε κλίση του κλάδου κράτυνσης α , απαιτείται γραµµική παρεµβολή µεταξύ των ως άνω
τιµών.
2.4 Το µοντέλο Miranda (1993)
Το µοντέλο Miranda (1993) στηρίζεται στην µελέτη ενός µεγάλου αριθµού καταγεγραµµένων
επιταχυνσιογραφηµάτων (άνω των 100) τα οποία έχουν ταξινοµηθεί σε τρεις κατηγορίες ανάλογα
µε τις εδαφικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε εξεταζόµενη περίπτωση. Η κατηγοριοποίηση
των καταγραφών αυτών περιλαµβάνει τόσο βραχώδη και µαλακά εδάφη, όσο και εδαφικές
συνθέσεις ίλυος. Τα συστήµατα επί των οποίων πραγµατοποιήθηκαν οι αναλύσεις είχαν κλίση του
κλάδου κράτυνσης α = 3% και µέγιστη πλαστιµότητα µ = 6 :
q = 1 + ( µ − 1) / Φ ≥ 1

(4)

Ο συντελεστής Φ είναι συνάρτηση των εδαφικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε περίπτωση:
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• Για βραχώδη εδάφη: Φ = 1 +

(4.1)

• Για εδάφη ίλυος:

(4.2)

• Για µαλακά εδάφη:

Φ = 1+

2
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−
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(4.3)
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Η περίοδος « TG » των σχέσεων (4.1-4.3), είναι η δεσπόζουσα περίοδος του
επιταχυνσιογραφήµατος και ορίζεται ως η περίοδος στην οποία αναπτύσσεται η µέγιστη σχετική
ταχύτητα για ένα ελαστικό σύστηµα µε απόσβεση β = 5% .
2.5 Το µοντέλο Vidic et al. (1994)
Το µοντέλο Vidic et al. (1994) προέκυψε από την µελέτη συστηµάτων διγραµµικής απόκρισης και
µειούµενης δυσκαµψίας (Q-model). Για τις αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν χρησιµοποιήθηκαν
είκοσι διαφορετικά επιταχυνσιογραφήµατα από καταγραφές στην περιοχή της Καλιφόρνια των
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής, την περιοχή του Μαυροβουνίου, την Χιλή καθώς και της πόλης
του Μεξικού. Τα συστήµατα επί των οποίων εφαρµόσθηκαν οι παραπάνω σεισµικές διεγέρσεις
είχαν κλίση του κλάδου κράτυνσης ίση µε 10% της αρχικής, ενώ το άνω όριο της διακύµανσης
της πλαστιµότητας έφθασε την τιµή µ = 10 . Η απόσβεση των συστηµάτων αυτών ήταν είτε
σταθερή και ανάλογη της µάζας, είτε ανάλογη της τρέχουσας δυσκαµψίας. Οι σχέσεις
υπολογισµού του τροποποιητικού συντελεστή « q » οι οποίες παρατίθενται (Σχέσεις 5), αφορούν
συστήµατα διγραµµικής απόκρισης µε απόσβεση 5% ανάλογη της µάζας.
1.35 ⋅ ( µ − 1) 0.95 ⋅ T / Ta + 1
q=
0.95
+1
 1.35 ⋅ ( µ − 1)

T / Ta ≤ 1
T / Ta > 1

(5)

Η περίοδος Ta είναι συνάρτηση της πλαστιµότητας « µ » του συστήµατος και δίνεται από τον
τύπο: Ta = 0.75 ⋅ µ 0.2 ⋅ T1 όπου T1 = 2 ⋅ π ⋅ Φ eu ⋅ u g ,max /(Φ ea ⋅ a g ,max ) . Οι τιµές a g ,max και u g , max
εκφράζουν την µέγιστη επιτάχυνση και την µέγιστη ταχύτητα του εδάφους, ενώ οι παράµετροι Φea
και Φ eu αποτελούν τους αντίστοιχους συντελεστές ενίσχυσης της επιτάχυνσης και της ταχύτητας
του εδάφους. Ανάλογα µε τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες, οι τιµές των συντελεστών
ενίσχυσης τροποποιούνται κατάλληλα και έτσι ο συντελεστής ενίσχυσης της επιτάχυνσης λαµβάνει
την τιµή Φ ea = 2.5 , ενώ ο συντελεστής ενίσχυσης της ταχύτητας λαµβάνει τις τιµές Φ eu = 2.0 ,
1.8 , 2.6 και 2.8 για γενική χρήση, για καταγραφές στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, για
καταγραφές στην Χιλή και για καταγραφές στην πόλη του Μεξικού επί µαλακών εδαφών
αντιστοίχως. Οι παραπάνω συντελεστές αφορούν τιµή απόσβεσης ίση µε 5% και δεν συνίσταται η
χρήση τους σε περιπτώσεις ύπαρξης χαλαρών εδαφών.
2.6 Το µοντέλο Ordaz and Pèrez-Rocha (1998)
Για την ανάπτυξη του µοντέλου Ordaz and Pèrez-Rocha (1998) χρησιµοποιήθηκε µεγάλος αριθµός
επιταχυνσιογραφηµάτων (περί τα 445) τα οποία έχουν προκύψει από καταγραφές οι οποίες
πραγµατοποιήθηκαν στις ευρύτερες περιοχές του «Guerrero» και της πόλης του Μεξικού. Τα
εξεταζόµενα συστήµατα διέθεταν τιµές πλαστιµότητας µ = 1.5 , 2 , 4 και 8 , ενώ η απόσβεση
« β » είχε την τιµή 5% . Ο τροποποιητικός συντελεστής « q » έτσι όπως προκύπτει από τις
αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν, θα δίνεται από την παρακάτω σχέση:

(

q = 1 + ( µ − 1) ⋅ D(T ) / d g , max

)ξ µ

( )

(6)

Η συνάρτηση ξ ( µ ) προσδιορίζεται από την σχέση ξ ( µ ) = 0.388 ⋅ ( µ − 1) 0.173 , ενώ η παράµετρος
d g ,max εκφράζει την µέγιστη µετατόπιση του εδάφους. Η τιµή της συνάρτησης D(T )
αντιπροσωπεύει την ελαστική µετακίνηση του συστήµατος για την τρέχουσα τιµή περιόδου « T »
και απόσβεσης « β ». Το προτεινόµενο µοντέλο µπορεί να εφαρµόζεται σε ένα ευρύ πεδίο
εδαφικών συνθηκών οι οποίες θα συνυπολογίζονται µε την χρήση της συνάρτησης D(T ) . Τέλος,
το επιτρεπόµενο εύρος διακύµανσης της απόσβεσης των εξεταζόµενων συστηµάτων ορίζεται
µεταξύ των τιµών β = 2% και β = 5% .
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2.7 Το µοντέλο Cuesta and Aschheim (2001)
Η χρήση διαφόρων παλµικών διεγέρσεων για τον προσδιορισµό ανελαστικών φασµάτων
απόκρισης κερδίζει έδαφος έναντι των άλλων µοντέλων διεθνώς, καθώς αποδεικνύεται ότι η
ακρίβεια των εξαγόµενων αποτελεσµάτων είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση µε τις αντίστοιχες
«συµβατικές µεθόδους» (Cuesta and Aschheim 2001c). Εκτεταµένες έρευνες κατά την δεκαετία
του 1960, (Veletsos 1969, Veletsos and Vann 1971), οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν
πολλές οµοιότητες ανάµεσα στην απόκριση που παρουσιάζουν οι κατασκευές οι οποίες υπόκεινται
σε µία σεισµική διέγερση και στην απόκριση των ίδιων κατασκευών έναντι µιας παλµικής
διέγερσης. Αποδεικνύεται επίσης (Blume 1960, Veletsos and Newmark 1960), ότι η µέγιστη
απαίτηση για πλαστιµότητα « µ » δεν εξαρτάται από την διάρκεια της επιβαλλόµενης διέγερσης,
αλλά από έναν ή περισσότερους ακανόνιστους κύκλους παλµικής φόρτισης έτσι όπως αυτοί έχουν
προκύψει από τις διάφορες καταγραφές. Ο συντελεστής « q », ο οποίος προκύπτει από την µελέτη
διαφόρων επιβαλλόµενων παλµικών σχηµάτων, εξαρτάται από µία σειρά παραµέτρων όπως η
πλαστιµότητα « µ » του συστήµατος, το χρησιµοποιούµενο µοντέλο φορτίου-παραµόρφωσης, η
περίοδος του συστήµατος « T », η περίοδος του παλµού « T p », καθώς και η µορφή της παλµικής
αυτής διέγερσης. Οι αναλύσεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι µε την εφαρµογή δύο τύπων
παλµικών διεγέρσεων είναι δυνατή η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και η γενίκευση των
αποτελεσµάτων που αφορούν τον υπολογισµό των ανελαστικών φασµάτων µε χρήση των
τροποποιητικών συντελεστών «Pulse q -Factors». Πρόκειται για τους παλµούς δευτεροβάθµιας
(quadratic) και ηµιτονοειδούς (sinusoidal) µορφής µε διάρκεια « t d » και µέγιστη επιτάχυνση
« a g ,max », µε βάση τους οποίους είναι δυνατή η προσέγγιση ενός µεγάλου αριθµού διαφορετικών
σεισµικών διεγέρσεων.
2.7.1 Ο παλµός δευτεροβάθµιας µορφής (Cuesta and Aschheim 2001 c)
Ο παλµός δευτεροβάθµιας µορφής (quadratic pulse) χρησιµοποιήθηκε για την µελέτη µεγάλου
αριθµού επιταχυνσιογραφηµάτων. Οι δυνάµεις για τον παλµό αυτόν έχουν υπολογισθεί έτσι ώστε
να αναπτύσσεται η οριακή απαιτούµενη πλαστιµότητα σε οποιαδήποτε στιγµή κατά την απόκριση
του µονοβάθµιου ταλαντωτή (0 < t / t d ≤ ∞) . Η τιµή της παραµέτρου « T p » η οποία ονοµάζεται
«χαρακτηριστική περίοδος» του παλµού, όσον αφορά το υπό µελέτη παλµικό σχήµα ορίζεται ίση
µε την διάρκεια του παλµού ( T = t d ). Το ιστορικό της επιβαλλόµενης επιτάχυνσης « a g »
προσδιορίζεται από τις σχέσεις (7), οι οποίες δίνονται σε κανονικοποιηµένη µορφή. Η παλµική
µορφή που προκύπτει δίνεται στο Σχήµα 3. Σηµειώνεται ότι οι τιµές της επιτάχυνσης είναι
ανηγµένες ως προς την µέγιστη τιµή. Ο παλµός δευτεροβάθµιας µορφής, χρησιµοποιήθηκε στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων σεισµικών διεγέρσεων µε επιτυχία (Cuesta and Aschheim 2001c), µε
τα εξαγόµενα αποτελέσµατα να προσεγγίζουν ικανοποιητικά τις αρχικές καταγραφές.

a g / a g , max

2

16 ⋅ (t / t d )

2
 16 ⋅ (t / t d − 1 / 2 )
=
2
 − 16 ⋅ (t / t d − 1 / 2 )
 − 16 ⋅ (t / t − 1)2
d


0 ≤ t / td < 1/ 4
1/ 4 ≤ t / td < 1/ 2
1/ 2 ≤ t / td < 3 / 4

(7)

3 / 4 ≤ t / td < 1

2.7.2 Ο παλµός ηµιτονοειδούς µορφής (sinusoidal pulse) (Cuesta and Aschheim 2001c)
Ο παλµός ηµιτονοειδούς µορφής (sinusoidal pulse) χρησιµοποιήθηκε σε περιπτώσεις για τις οποίες
δεν είναι δυνατός ο ακριβής προσδιορισµός των τροποποιητικών συντελεστών «pulse q -Factors»
µε την εφαρµογή του παλµού δευτεροβάθµιας µορφής. Τέτοιες περιπτώσεις αδυναµίας παροχής
αποτελεσµάτων ικανοποιητικής ακρίβειας, αποτελούν οι περίπου αρµονικές καταγραφές οι οποίες
είναι λιγότερο συνηθισµένες. Προκειµένου λοιπόν να είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών
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συµπερασµάτων για σεισµικές διεγέρσεις αυτής της µορφής (καταγραφή «Michoacan 1985»), οι
ερευνητές (Cuesta and Aschheim 2001c) εφάρµοσαν µία παλµική διέγερση ηµιτονοειδούς µορφής
αποτελούµενη από πέντε ηµικυκλικούς σχηµατισµούς όπως φαίνεται στο Σχήµα 3. Για το
εξεταζόµενο παλµικό σχήµα όλες οι υπολογιζόµενες δυνάµεις προσδιορίστηκαν έτσι ώστε η
µέγιστη πλαστιµότητα που αναπτύσσεται κατά την επιβαλλόµενη παλµική διέγερση (0 < t / t d ≤ 1)
να είναι οριακή. Η τιµή της χαρακτηριστικής περιόδου « T p » του παλµού ηµιτονοειδούς µορφής
ορίζεται ίση µε τα δύο-πέµπτα της διάρκειας « t d » και η τιµή της επιτάχυνσης « a g » ανηγµένη ως
προς την µέγιστη παρατηρούµενη επιτάχυνση a g ,max , δίνεται από την σχέση (8):
ag
a g ,max

(

= sin (5 ⋅ π ⋅ t / t d ) = sin 2 ⋅ π ⋅ t / T p

)

0 ≤ t / td ≤ 1

(8)

Σχήµα 3. Ο παλµός δευτεροβάθµιας (quadratic pulse) και ηµιτονοειδούς µορφής (sinusoidal pulse)

2.7.3 Υπολογισµός του συντελεστή «pulse q-factor»
Από την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων που προέκυψαν κατά την επιβολή των
παραπάνω παλµικών διεγέρσεων συµπεραίνεται ότι για πολύ µικρές περιόδους των εξεταζόµενων
συστηµάτων (T / t d = 0.005) οι υπολογιζόµενοι τροποποιητικοί συντελεστές «pulse q -Factors»
δίνονται σαν συνάρτηση της κλίσης του κλάδου της κράτυνσης « α » και ακολουθούν σε κάθε
περίπτωση την καµπύλη q = 1 + α ⋅ ( µ − 1) . Οι τιµές που προκύπτουν είναι ανεξάρτητες της
απόσβεσης « β » του συστήµατος. Όσον αφορά συστήµατα µε µεγάλη περίοδο ταλάντωσης, οι
µέγιστες ελαστικές και ανελαστικές µετακινήσεις υπολογίζονται ίσες µε την µέγιστη µετατόπιση
του εδάφους. Για την υστερητική συµπεριφορά των υπό µελέτη συστηµάτων, η καµπύλη που
αποδίδει τις τιµές του τροποποιητικού συντελεστή δίνεται από την σχέση των «ίσων
µετακινήσεων», q = µ .
3. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ∆ΙΕΓΕΡΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ο υπολογισµός των ανελαστικών φασµάτων απόκρισης µε την χρήση των διαφόρων σχέσεων «qµ-Τ» πραγµατοποιείται µε βάση την υιοθέτηση πλήθους θεωρήσεων και παραδοχών, οι οποίες
διαφοροποιούνται ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο µοντέλο ανάλυσης. Κάθε µοντέλο προκύπτει από
την µελέτη µεγάλου αριθµού βάσεων δεδοµένων ποικίλων χαρακτηριστικών. Η αξιολόγηση και η
βαθµονόµηση της συµµετοχής των χαρακτηριστικών αυτών στην απόκριση του µελετούµενου
συστήµατος πραγµατοποιείται µε διαφορετικό τρόπο και συνεπώς αναµένεται αρκετά σηµαντική
διασπορά των παρεχόµενων αποτελεσµάτων. Σε κάθε περίπτωση όµως τα αποτελέσµατα αυτά θα
κυµαίνονται µεταξύ δύο ακραίων τιµών οι οποίες θα καθορίζονται από τις αντίστοιχες
περιβάλλουσες των εξεταζόµενων διαγραµµάτων. Στα παρακάτω, παρατίθεται η γραφική
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απεικόνιση ανελαστικών φασµάτων επί κοινού συστήµατος αξόνων για γνωστά
επιταχυνσιογραφήµατα του Ελλαδικού χώρου, έτσι όπως προέκυψαν από την εφαρµογή του
συνόλου των σχέσεων που έχουν αναφερθεί για την ίδια τιµή πλαστιµότητας « µ ». Για τους
σεισµούς των Αθηνών (1999), της Καλαµάτας (1986), της Θεσσαλονίκης (1978), της Κοζάνης
(1995), και του Αιγίου (1995), τα ανελαστικά φάσµατα ψευδοεπιταχύνσεων συστηµάτων
απόσβεσης β = 5% παρατίθενται στα Σχήµατα 4, 5, 6. Από τις περιβάλλουσες των παρακάτω
απεικονίσεων εξάγεται το συµπέρασµα ότι το εύρος διακύµανσης των εξεταζόµενων µεγεθών σε
πολλές περιπτώσεις είναι σηµαντικό. Στα φάσµατα των απολύτων επιταχύνσεων και ειδικότερα
στο πεδίο των µικρών τιµών περιόδου « T », τα αποτελέσµατα που προκύπτουν παρουσιάζουν
σηµαντικές διασπορές ανάµεσα στα διάφορα µοντέλα ανάλυσης. Αντίθετα στο πεδίο των
ενδιάµεσων και µεγάλων περιόδων όλες οι τιµές συγκλίνουν ικανοποιητικά.

Σχήµα 4. Το εύρος διακύµανσης των τιµών επιτάχυνσης για µ=3 (Αθήνα 1999, Καλαµάτα 1986)

Σχήµα 5. Το εύρος διακύµανσης των τιµών επιτάχυνσης για µ=3 (Αίγιο 1995, Θεσσαλονίκη 1978)
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Σχήµα 6. Το εύρος διακύµανσης των τιµών επιτάχυνσης για µ=2 (Θεσσαλονίκη 1978, Κοζάνη 1995)

4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ (Yield Point Spectra)
Η συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι σεισµικών διεγέρσεων δεδοµένων
χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να εκτιµηθεί µε την χρήση των φασµάτων επιταχύνσεωνµετατοπίσεων «A.D.R.S». Ο συσχετισµός των φασµάτων αυτών µε τα αποτελέσµατα που
προκύπτουν από την υπερωθητική ανάλυση (Pushover Analysis) προσδιορίζει τον απαιτούµενο
συντελεστή συµπεριφοράς «q». Εφόσον είναι δεδοµένοι και οι συντελεστές τροποποίησης µε τους
οποίους εξάγονται ανελαστικά φάσµατα από το ελαστικό φάσµα της σεισµικής διέγερσης είναι
δυνατή η παρεµβολή του κατάλληλου φάσµατος από το σηµείο διαρροής της υπερωθητικής
καµπύλης και άρα ο απ΄ ευθείας προσδιορισµός της πλαστιµότητας που θα απαιτήσει η εν λόγω
διέγερση από την κατασκευή και άρα η ποσοτικοποίηση του αναµενόµενου βαθµού βλάβης.
Βασικό πλεονέκτηµα είναι η δυνατότητα εξαγωγής συµπερασµάτων µε την χρήση γραφικών
µεθόδων χωρίς να απαιτείται η εκτέλεση πολύπλοκων και χρονοβόρων υπολογισµών.
4.1 Φάσµατα απόκρισης των «Απολύτων επιταχύνσεων-Σχετικών µετακινήσεων»
Τα φάσµατα «Απολύτων επιταχύνσεων-Σχετικών µετακινήσεων» (A.D.R.S) προκύπτουν από την
σύνθεση του φάσµατος των απολύτων επιταχύνσεων (τεταγµένες) και του αντίστοιχου φάσµατος
των σχετικών µετατοπίσεων (τετµηµένες). Εάν οι τιµές των επιταχύνσεων δίνονται ως αδιάστατα
µεγέθη (δηλ. ανηγµένες ως προς την επιτάχυνση της βαρύτητας «g») τότε ταυτίζονται
σηµειολογικά µε τον σεισµικό συντελεστή του φάσµατος σχεδιασµού. Πολλαπλασιαζόµενες µε το
βάρος της κατασκευής δίνουν το µέγεθος της αναπτυσσόµενης τέµνουσας βάσης. Η περίοδος « T »
που αντιστοιχεί σε κάθε σηµείο µε συντεταγµένες το ζεύγος τιµών επιτάχυνσης-µετατόπισης,
προσδιορίζεται από την κλίση της τέµνουσας ακτίνας που ξεκινάει από το µηδέν και καταλήγει στο
σηµείο του φάσµατος. Από τον υπολογισµό των φασµάτων «A.D.R.S» για διάφορες τιµές
πλαστιµότητας προκύπτει µία δέσµη ανελαστικών φασµάτων «Απόλυτων επιταχύνσεων-Σχετικών
µετατοπίσεων» όπως φαίνεται στο Σχήµα 8.
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Σχήµα 7. Φάσµατα «Σχετικών µετακινήσεων» και «Ψευδοεπιταχύνσεων» (Αθήνα 1999)

Σχήµα 8. Το φάσµα «Απολύτων επιταχύνσεων-Σχετικών µετακινήσεων» (A.D.R.S) – ∆έσµη ανελαστικών
φασµάτων A.D.R.S (Capacity Spectrum)

Την στιγµή που το εξεταζόµενο µονοβάθµιο σύστηµα διαρρέει, οι µετακινήσεις του θα δίνονται
από την σχέση: ∆ = ∆ inel / µ (όπου ∆ inel οι ανελαστικές µετακινήσεις) και συνεπώς τα φάσµατα
διαρροής (Yield Point Spectra) των «Απολύτων επιταχύνσεων-Σχετικών µετακινήσεων» θα
προκύπτουν από τα ελαστικά «A.D.R.S» µε αναγωγή του άξονα των τετµηµένων ως προς την τιµή
της πλαστιµότητας « µ » (Σχήµα 9). Η σεισµική ικανότητα ενός ισοδύναµου συστήµατος
µονοβάθµιου ταλαντωτή είναι δυνατόν να προσδιορίζεται γραφικά µε την ταυτόχρονη απεικόνιση
επί κοινού συστήµατος αξόνων τόσο της απλοποιηµένης διγραµµικής υπερωθητικής καµπύλης
(Pushover Curve), όσο και των σεισµικών απαιτήσεων οι οποίες αντιστοιχούν στα φάσµατα
διαρροής «Επιταχύνσεων-Μετατοπίσεων» (Y.P.S) (Aschheim 2002).
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Σχήµα 9. ∆έσµη φασµάτων διαρροής (Αθήνα 1999) – Προτεινόµενη ισοδύναµη διγραµµική απόκριση

Με απλή παράθεση των φασµάτων διαρροής «Απόλυτων επιταχύνσεων-Σχετικών µετακινήσεων»
και της ισοδύναµης διγραµµικής υπερωθητικής καµπύλης παρέχεται η δυνατότητα εύρεσης της
απαιτούµενης πλαστιµότητας « µ » και της µέγιστης µετατόπισης του συστήµατος (Σχήµα 10).

Σχήµα 10. Προσδιορισµός της απαιτούµενης πλαστιµότητας «µ»

Όλα τα µεγέθη που αναφέρονται αφορούν σε συστήµατα µονοβάθµιων ταλαντωτών. Για την
µελέτη πολυβάθµιων συστηµάτων µε την χρήση της µεθόδου αυτής απαιτείται η µετατροπή τους
σε ισοδύναµα µονοβάθµια συστήµατα. Για την ερµηνεία των εξαγόµενων αποτελεσµάτων που
αφορούν πολυβάθµια συστήµατα και προκύπτουν από το παραπάνω διάγραµµα απαιτείται ο
αντίστροφος µετασχηµατισµός. Σύµφωνα λοιπόν µε την εξεταζόµενη µέθοδο η απαιτούµενη
πλαστιµότητα « µ », θα προσδιορίζεται από το εκείνο το φάσµα διαρροής A.D.R.S που διέρχεται
από το µονοσήµαντα ορισµένο σηµείο διαρροής της διγραµµικής υπερωθητικής καµπύλης του
συστήµατος. Η µέγιστη µετακίνηση ∆ max που είναι δυνατό να αναπτυχθεί λόγω της
συγκεκριµένης επιβαλλόµενης σεισµικής διέγερσης προκύπτει από την σχέση ∆ max = µ ⋅ ∆ y .
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εκτίµηση της σεισµικής συµπεριφοράς µε την χρήση ανελαστικών φασµάτων και φασµάτων
διαρροής αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο και αρκετά αξιόπιστο εργαλείο ανάλυσης. Ο προσδιορισµός

u
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των φασµάτων αυτών µπορεί να πραγµατοποιείται µε την χρήση των τροποποιητικών συντελεστών
«q» έτσι όπως αυτοί προκύπτουν από τα διάφορα διατυπωµένα µοντέλα. Σηµαντική παράµετρο
που πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψη στους υπολογισµούς αποτελεί η διασπορά των αποτελεσµάτων που
εµφανίζονται ανάλογα µε το προτεινόµενο µοντέλο τροποποίησης αφού για την ίδια τιµή
πλαστιµότητας οι τιµές επιτάχυνσης που υπολογίζονται σε ορισµένα πεδία τιµών της περιόδου
« T » διαφέρουν κατά πολύ.
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