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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία περιγράφονται οι σοβαρές βλάβες σε τρείς κατασκευές
κοντά στo όριo του ανατολικού άκρου της βαθµίδας του πρανούς κατά την διάρκεια της σεισµικής
δόνησης του 1995 στην πόλη του Αιγίου. Ο ρόλος της τοπογραφίας στις συγκεκριµένες ζηµίες
µελετάται µε αριθµητική ελαστο-πλαστική δυναµική προσοµοίωση. Οι εδαφικές παράµετροι
ελήφθησαν από την διεξαχθείσα γεωτεχνική έρευνα.
Τα αποτελέσµατα της αριθµητικής
προσοµοίωσης έδειξαν ότι κοντά στη στέψη του πρανούς, αναπτύχθηκαν υψηλές σεισµικές
επιταχύνσεις µαζί µε σηµαντικές παραµένουσες µετακινήσεις λόγω της σεισµικής δράσης. Μακριά
από την βαθµίδα, οι επιταχύνσεις και καθιζήσεις ήταν µικρότερες.
ABSTRACT : The severe damage of three structures located near the crest of the eastern part of
the Aegion slope during the Aegion 1995 earthquake is described. The role that topography played
on the damage of these structures is illustrated by dynamic elasto-plastic analysis. The soil
parameters were obtained from in-situ geotechnical testing. The results of the numerical analysis
showed the amplification of the acceleration and some ground settlement near the crest of the
slope. Far from the slope crest, the computed amplification of the acceleration and the ground
settlement were less.
µένα, ένα τετραώροφο κτίριο από οπλισµένο
σκυρόδεµα θεµελιωµένο σε µεµονωµένα
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
πέδιλα, το οποίο απέχει 10-25 m από τη στέψη
του πρανούς και ήταν υπό κατασκευή, µετά το
Η δυναµική συµπεριφορά του ∆υτικού και
σεισµό χρειάστηκε σοβαρές επισκευές καθως
και εργασίες στατικής ενίσχυσης. Επίσης ένα
Κεντρικού τµήµατος του πρανούς του Αιγίου
διώροφο οικοδόµηµα ηλικίας περίπου 70 ετών
κατά τη διάρκεια του σεισµού του 1995 έχει
µελετηθεί
από
αρκετούς
ερευνητές
σε απόσταση 20-30 m από τη στέψη υπέστη
(Athanasopoulos et al, 1999, Bouckovalas et
τόσο σοβαρές ρωγµές στα τοιχεία του, ώστε
al, 1999). Η κατάρρευση κτιρίων στην περιοχή
να καταστεί µη κατοικήσιµο µετά το σεισµό.
κοντά στη στέψη καθώς και οι σοβαρές ζηµίες
(Σχ. 1).
Τέλος, ο παλαιός και ιστορικής
που παρατηρήθηκαν συνδυάσθηκαν µε την
σηµασίας ιερός ναός της Εισόδου της
ενίσχυση της σεισµικής επιτάχυνσης κοντά στη
Θεοτόκου, περίπου 50-70 m από τη στέψη του
πρανούς υπέφερε επίσης πολύ σοβαρές
στέψη του πρανούς η οποία είναι αποτέλεσµα
ζηµίες όπως ρωγµές οι οποίες σχηµατίστηκαν
της επιρροής της τοπογραφίας.
Η παρούσα µελέτη εξετάζει την Ανατολική
διαµέσου των πλίνθων της τοιχοποιίας και
πλευρά του πρανούς όπου βρίσκεται ο ιερός
σχετίζονται µε τη σχετική οριζόντια µετατόπιση
ναός της Εισόδου της Θεοτόκου. Σε αυτή την
που σε κάποιες περιοχές ξεπέρασε τα 5cm
περιοχή,
µία
σειρά
από
κτίρια
(Σχ. 2). Εξαιτίας της µνηµειακής της αξίας η εν
συµπεριλαµβανοµένης και της εκκλησίας
λόγω εκκλησία δεν κατεδαφίστηκε. Αντιθέτως
υπέστησαν σοβαρές βλάβες. Πιο συγκεκριξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης.
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Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να
εξετάσει τον ρόλο που έπαιξε η τοπογραφία
στις βλάβες που υπέστησαν τα τρία
προαναφερόµενα οικοδοµήµατα κατά τη
διάρκεια του σεισµού του Αιγίου το 1995.
Η αριθµητική ανάλυση του προβλήµατος
πραγµατοποιήθηκε µε την ελαστοπλαστική
µέθοδο. Η µέθοδος επαληθεύτηκε µε
πρόβλεψη δοκιµής στον φυγοκεντριστή
(Μπασάνου και Σταµατόπουλος, 2006). Εν
αντιθέσει, οι προγενέστερες αναλύσεις ήταν
ισοδύναµες-γραµµικές. Η ισοδύναµη δυναµική
γραµµική µέθοδος έχει το µειονέκτηµα ότι δεν
µπορεί να προβλέψει τις µόνιµες µετακινήσεις
που αναπτύσσονται σε ορισµένες περιπτώσεις
κοντά στο πρανές.
2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η τοπογραφία του Ανατολικού τµήµατος του
πρανούς του Αιγίου µελετήθηκε από το ΙΓΜΕ.
Επειδή στην Ανατολική πλευρά του πρανούς
του Αιγίου η διεύθυνση του πρανούς αλλάζει, η
γεωµετρία είναι πραγµατικά τριδιάστατη. Το
Σχ. 3 δίνει µία διδιάστατη προσέγγιση.
Γεωτρήσεις
και
δοκιµές
κατάταξης
εκτελέστηκαν επίσης από το ΙΓΜΕ. Πιεζόµετρα
έδειξαν την στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα
σε βάθος περίπου 40m κάτω από την κορυφή
του πρανούς και 5m κάτω από την βάση του.
Η γεωτεχνική στρωµατογραφία κάτω από την
κορυφή του πρανούς περιλαµβάνει έδαφος
µέχρι το βάθος των 32m, το οποίο είναι
άργιλος µικρής πλαστικότητας, εκτός από µία
στρώση από επιχώσεις που έχει βάθος 3 m.
Κάτω από την βάση του πρανούς η αργιλική
στρώση φτάνει σε βάθος 20m.
Οι παράµετροι αντοχής του εδάφους (φ και
c) ελήφθησαν από εργαστηριακές δοκιµές που
εκτελέστηκαν
στο
εργαστήριο
της
Σταµατόπουλος και Συνεργάτες ΕΠΕ στα
δείγµατα
των
παραπάνω
γεωτρήσεων.
∆οκιµές κατάταξης έδειξαν µέση τιµή του
δείκτη πλαστικότητας (PI) ίση µε 7 για την
στρώση επίχωσης και µέση τιµή του δείκτη
πλαστικότητας (PI) ίση µε 10 για την
υποκείµενη αργιλική στρώση. Τριαξονικές
δοκιµές υπό πλήρη στράγγιση έδωσαν
παραµέτρους αντοχής για την άνω στρώση
επίχωσης φ=34ο, c=45kPa και για την
υποκείµενη αργιλική στρώση φ=35ο, c=30kPa.

Σχήµα 1. Ρωγµές σε παλαιό κτίριο στο Αίγιο
λόγω του σεισµού του 1995 (φωτογραφία του
Κ. Σταµατόπουλου στις 24/4/04).
Figure. 1. Cracks in the walls of the old house
induced by the 1995 Aegion earthquake in the
eastern part of the Aegion slope. (photo by C.
Stamatopoulos, 24/4/04).

Σχήµα 2. Ζηµιές στον ιερό ναό της Εισόδου
της Θεοτόκου στο Αίγιο λόγω του σεισµού του
1995 (φωτογραφία του Κ. Σταµατόπουλου στις
24/4/04).
Figure. 2. General view of the church of
Presentation of the Virgin and relative
displacement of bricks induced by the 1995
Aegion earthquake in the eastern part of the
Aegion slope. (photo by C. Stamatopoulos,
24/4/04).
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Επίσης στην ευρύτερη περιοχή έχουν
εκτελεσθεί γεωφυσικές έρευνες και από
άλλους ερευνητές (Bouckovalas et al, 1999,
Athanasopoulos et al, 1999). Βάσει των
παραπάνω, η τοπογραφία του πρανούς και η
µεταβολή της ταχύτητας Vs, στην υπό εξέταση
περιοχή δίδονται στο Σχ. 3.

όπου τ και σ' είναι η διατµητική και ορθή τάση
σε επιφάνεια διάτµησης,
F = 1 - b ln (σ'/σ'c)
σ'c = σcο exp (-β εvp)
H πλαστική ογκοµετρική παραµόρφωση (εvp)
συνδέεται µε την διαµητική γp ως
dεvp = dγp ( tanφcs + τ/σ')

Σχήµα 3. Τοπογραφία και στρωµατογραφία
του ανατολικού άκρου του πρανούς του Αιγίου
Figure 3. Site topography and Vs profile used
in the analyses
3. ΤΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Ο αριθµητικός κώδικας πεπερασµένων
διαφορών FLAC (Itasca, Consultants, 2002)
χρησιµοποιήθηκε στις αριθµητικές αναλύσεις.
Ο λόγος είναι ότι αυτός ο κώδικας µπορεί να
εκτελέσει 2-διάστατες δυναµικές αναλύσεις
µεγάλων καννάβων προσοµοιώνοντας το
έδαφος τόσο µε ελαστικά όσο και µε ελαστοπλαστικά µοντέλα σε µικρό σχετικά χρόνο.
Γίνεται χρήση του ελαστικο-πλαστικού
µοντέλου
κράτυνσης-χαλάρωσης
της
παραµόρφωσης, όπου η γωνία τριβής και η
γωνία διασταλτικότητας ορίζονται συναρτήσει
της πλαστικής παραµόρφωσης.
Στις περιπτώσεις που εξετάζονται, ο
υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται σε σηµαντικό
βάθος. Άρα, υπάρχουν συνθήκες πλήρους
στράγγισης. Επιπροσθέτως, κατά την διάρκεια
των σεισµών, ασκείται κυρίως φόρτιση σε
διάτµηση. Άρα, προσεγγιστικά αρκεί να
περιγραφεί η συµπεριφορά υπό συνθήκες
πλήρους στράγγισης σε διάτµηση.
Ελαστο-πλαστικές
σχέσεις
που
προβλέπουν αυτήν την συµπεριφορά, και
τυπικές τιµές των παραµέτρων των σχέσεων
συναρτήσει του τύπου του εδάφους δίδονται
από τους Aubry et al (1993) και Modaressi and
Lopez-Caballero (2001). Οι σχέσεις βασίζονται
στην θεωρία της κρίσιµης κατάστασης.
Ειδικότερα, προτείνονται σχέσεις που σε
απλοποιηµένη
µορφή
µπορούν
να
εκφρασθούν ως
τ/σ'=F tanφcs γp/ ([tanφcs/Εp]+γp)0.5

(1)

για γp>γmob (2)

Το µοντέλο έχει έξι παραµέτρους: φcs , σcο, Εp ,
b, β, γmob. Η παράµετρος φcs είναι η γωνία
τριβής στην κρίσιµη κατάσταση (δηλαδή σε
τεράστια παραµόρφωση) και σ'cο είναι η
ενεργός ορθή τάση στην κρίσιµη κατάσταση
στην αρχική πυκνότητα του εδάφους. Η
παράµετρος γmob είναι η ελάχιστη πλαστική
διατµητική παραµόρφωση κατά την οποία
αρχίζει
η
πλαστική
ογκοµετρική
παραµόρφωση. Οι παράµετροι προσαρογής
Εp , b, β είναι αδιάστατοι και εξαρτώνται µόνον
από τον τύπο του εδάφους.
Οι Modaressi and Lopez-Caballero (2001)
δίδουν τυπικές τιµές των έξι παραµέτρων του
µοντέλου συναρτήσει της πυκνότητας της
άµµου και του δείκτη πλαστικότητας (IP) και
λόγου του προστερεοποίησης (OCR) της
αργίλου (πίνακας 1). Οι Modaressi and LopezCaballero (2001) δείχνουν ότι οι παραπάνω
σχέσεις και παράµετροι προβλέπουν (α) την
επίδραση της πυκνότητας στην συµεριφορά
της άµµου (βάσει του συντελεστού F) και (β)
την µείωση του «ισοδύναµου» µέτρου
διάτµησης µε την ασκούµενη διατµητική
παραµόρφωση
συναρτήσει του δείκτη
πλαστικότητας (PI) του εδάφους, όπως
προβλέπεται από τις σχέσεις των Ishibashi
and Zhang (1993).
Η σχέση µεταξύ της γωνίας τριβής και της
µεταβολής του όγκου και της πλαστικής
διατµητικής παραµόρφωσης προσδιορίστηκε
από τις σχέσεις (1) και (2) συναρτήσει της
οκταεδρικής τάσης και των παραµέτρων του
εδάφους.
4. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
Η αριθµητική προσοµοίωση έγινε από την
Σταµατόπουλος και Συνεργάτες ΕΠΕ. Η
γεωµετρία που θεωρήθηκε δίδεται στο Σχ. 3.
και εκτείνεται οριζόντια 600m από την άκρη
του πρανούς για να προσοµοιώσει το
µονοδιάστατο οριζόντιο έδαφος µακριά από το
πρανές. Θεωρούνται συνθήκες επίπεδης
παραµόρφωσης.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006

3

∆ιαφορετικοί κάνναβοι χρησιµοποιήθηκαν για να επαληθευθούν τα αποτελέσµατα.
Στις αναλύσεις που παρουσιάζονται, ο
κάνναβος είναι µε διαφορετική
πύκνωση
κοντά στην άκρη του πρανούς και αποτελείται
από περίπου 2000 στοιχεία (Σχ.5).
Σχήµα 4. Κάνναβος που χρησιµοποιήθηκε
στις αναλύσεις.
Figure 4. The mesh that was used in the
analyses
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Σχήµα 5: Προβλέψεις του µοντέλου µε τις
προτεινόµενες παραµέτρους του µοντέλου.
Εξετάζεται η περίπτωση της αργιλικής
στρώσης µε σ=140kPa.
Figure 5. Predictions of the model with the
proposed model parameters. The case of the
bottom clay layer at σ=140kPa is presented.
∆ιαφορετικοί κάνναβοι χρησιµοποιήθηκαν για
να επαληθευθούν τα αποτελέσµατα. Στις
αναλύσεις που παρουσιάζονται, ο κάνναβος
έχει διαφορετική πύκνωση κοντά στην άκρη
του πρανούς και αποτελείται από περίπου
2000 στοιχεία (Σχ.4). Η κατακόρυφη διάσταση

του προβλήµατος είναι µικρότερη από 2m,
δηλαδή µικρότερη από το 10% του ελάχιστου
µήκους κύµατος που αναµένεται να ασκηθεί
στην ανάλυση, που είναι περίπου 40m.
Στα
όρια
του
κανάβου
ασκούνται
συνοριακές συνθήκες ελεύθερου πεδίου (‘Free
Field’). Αυτές οι συνθήκες ορθώς δεν
επιτρέπουν την ανάκλαση των κυµάτων καθώς
αυτά αποµακρύνονται.
Σύµφωνα µε το Σχ. 3 ελήφθησαν
5
διαφορετικές υποστρώσεις: η άνω επίχωση,
δύο υποστρώσεις γα την υποκείµενη αργιλική
στρώση µε διαφορετικό µέτρο ελαστικότητας
και δύο υποστρώσεις για τον υποκείµενο
µαλακό βράχο µε διαφορετικές ιδιότητες.
Επίσης, σύµφωνα µε την συνήθη πρακτική,
χρησιµοποιήθηκε λόγος Poisson ίσος µε 0.3.
Στις άνω δύο στρώσεις χρησιµοποιήθηκε το
ελαστο-πλαστικό µοντέλο που περιγράφηκε
στην ενότητα 3.
Στις υπόλοιπες στρώσεις, επειδή η
παραµόρφωση είναι µικρή, χρησιµοποιήθηκε
ελαστικό µοντέλο.
Ο πίνακας 1 δίδει τις τιµές του ελαστοπλαστικού µοντέλου των σχέσεων (1) και (2)
που επιλέχθηκαν για τις αριθµητικές αναλύσεις
των άνω δύο στρώσεων. Οι τιµές των
παραµέτρων φcs, β, Ep , γmob, b είναι παρόµοιες
µε αυτές που προτείνονται από τους
Modaressi and Lopez-Caballero (2001). Η τιµή
του σ ’cο υπολογίζει την µέγιστη αντοχή του
εδάφους που µετρήθηκε στις τριαξονικές
δοκιµές συναρτήσει της ασκούµενης τάσης.Το
Σχ. 5 δίδει προβλέψεις του µοντέλου µε τις
προτεινόµενες παραµέτρους.
Εξετάζεται η περίπτωση της αργιλικής
στρώσης µε σ'=140KPa.
Μπορεί να παρατηρηθεί ότι το µοντέλο και
οι παράµετροι που επιλέχθηκαν προβλέπουν
(α) την µετρηθείσα µέγιστη αντοχή, (β) την
µετρηθείσα µείωση της αντοχής µε την
παραµόρφωση µετά την µέγιστη αντοχή (soil
softening) µε την αντίστοιχη διόγκωση και (γ)
την µείωση του ισοδύναµου µέτρου διάτµησης
µε την ασκούµενη διατµητική παραµόρφωση
όπως προβλέπεται π.χ. από τις σχέσεις των
Ishibashi and Zhang (1993), συναρτήσει του
δείκτη πλαστικότητας του εδάφους.
Για αυτές τις παράµετρους του εδάφους και
την
ασκούµενη
τάση
ανά
στρώση,
υπολογίσθηκαν οι σχέσεις µεταξύ (α) της
γωνίας
τριβής
και
(β)
της
γωνίας
διασταλτικότητας µε την πλαστική διατµητική
παραµόρφωση που προβλέπονται από τις
σχέσεις (1) και (2).
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Πίνακας 1. Οι τιµές των παραµέτρων που
χρησιµοποιήθηκαν στις αριθµητικές αναλύσεις.
Table 1. The values of the elasto-plastic model
parameters used in the numerical studies.
Στρώση
Επίχωση (βάθος 0
Άργιλος
έως 2m κάτω από
την κορυφή του
πρανούς)
φcs [°]
30
30
23
23
β
250 kPa
400 kPa
σ cο
EP
220 kPa
220 kPa
10-3
10-3
γmob
b
1.0
1.0

παράγει στη θέση OTE επιτάχυνση παρόµοια
µε αυτή που µετρήθηκε κατά τον σεισµό του
1995. Μιάς και η θέση OTE βρίσκεται σε
απόσταση περίπου 200m από την στέψη του
πρανούς, θεωρείται ότι η συµπεριφορά είναι
περίπου µονοδιάστατη. Άρα η επιτάχυνση που
ασκείται στη βάση του καννάβου µπορεί να
εκτιµηθεί µε µονοδιάστατη ανάδροµη ανάλυση
(deconvolution).
Βάσει των παραπάνω, η κίνηση εκτιµήθηκε
µε
µονοδιάσταση
ανάδροµη
ανάλυση
(deconvolution) µε τον κώδικα CYBERQUAKE
(BRGM software, 1998). Η επιτάχυνση που
παρήχθη στη βάση του κανάβου δίδεται στο
Σχ. 6.
Χρησιµοποιήθηκε απόσβεση Rayleigh µε
συντελεστή 7%. Αυτή η απόσβεση δίδει την
µέγιστη επιτάχυνση που µετρήθηκε στην
επιφάνεια στην θέση του κτιρίου του ΟΤΕ.
6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Οι αριθµητικές αναλύσεις εκτελέστηκαν σε δύο
στάδια: Πρώτα ασκήθηκε η βαρύτητα και
υπολογίστηκαν οι τάσεις λόγω ιδίου βάρους.
Μετά ασκήθηκε στην βάση του κάνναβου ο
σεισµός του Σχ. 6. Το Σχ. 7 δίδει τα
υπολογισθέντα φάσµατα επιτάχυνσης στην
κορυφή σε αποστάσιες 10m, 20m, 50m, 80m,
110m και 200m από την στέψη του πρανούς.

Σχήµα 6. Η επιτάχυνση που ασκήθηκε στην
βάση του καννάβου.
Figure 6. Input acceleration at the base of the
mesh.
5. ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ∆ΙΕΓΕΡΣΗ - ΑΠΟΣΒΕΣΗ
Παρόµοια µε προηγούµενες αναλύσεις του
πρανούς του Αιγίου (Athanasopoulos et al,
1999) (α) κατ΄αρχάς µόνον η οριζόντια
συνιστώσα της σεισµικής διέγερσης θεωρείται
και (β) η εισαγόµενη κίνηση στους
υπολογισµούς
βασίζεται
στο
επιταχυνσιογράφηµα που µετρήθηκε κατά την
διάρκεια του σεισµού του 1995 στο υπόγειο
του κτιρίου του OTE (που δίδεται από τους
Bouckovalas et al, 1999). Η επιτάχυνση που
ασκείται στη βάση του καννάβου πρέπει να
είναι τέτοια ώστε µε την 2-διάστατη διάδοση να

Σxήµα 7. Φάσµατα επιτάχυνσης (a) 10m, 20m
και 50m και (β) 80m, 110m και 200m από την
στέψη του πρανούς
Figure 7. Computed response spectra (a) at
locations 10m, 20m and 50m and (b) at 80m,
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110m and 200m from the tip of the slope.
Το Σχ. 8 δίδει τις υπολογισθείσες µέγιστες
οριζόντιες επιταχύνσεις και τελικές καθιζήσεις
στην ελεύθερη επιφάνεια του πρανούς
συναρτήσει της οριζόντιας απόστασης από την
στέψη του πρανούς.
Το Σχ. 9 δίδει την υπολογισθείσα τελική
οριζόντια
µετακίνηση
του
πρανούς.
Παρατηρείται ότι στα όρια της βαθµίδας του
πρανούς αναπτύχθηκαν υψηλές σεισµικές
επιταχύνσεις
µαζί
µε
σηµαντικές
παραµένουσες
µετακινήσεις
λόγω
της
σεισµικής δράσης.

Σχήµα 8: Υπολογισθείσες (α) µέγιστες
επιταχύνσεις και (β) τελικές καθιζήσεις στην
κορυφή του πρανούς
Figure 8. Computed (a) maximum horizontal
accelerations and (b) final settlements (in m) in
terms of horizontal distance from the toe of the
slope
7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Από το Σχ. 8 γίνεται φανερό ότι για οριζόντια
απόσταση µεγαλύτερη από 150m από τη
στέψη του πρανούς, η οριζόντια επιτάχυνση
και η καθίζηση δεν µεταβάλλονται. Ετσι,
εξετάζοντας την φασµατική απόκριση της
επιτάχυνσης στο Σχ. 7, µπορεί να υποτεθεί ότι

Σχήµα 9. Η τελική οριζόντια µετακίνηση του

πρανούς.
Figure 9. Final horizontal settlement of the
slope.
σε µία οριζόντια απόσταση 200m από τη
στέψη, το φάσµα αντιστοιχεί στο φάσµα
µονοδιάστατης απόκρισης στην επιφάνεια του
εδάφους.
Στον Πίνακα 2 δίνονται
στοιχεία και
συγκρίσεις των χαρακτηριστικών της σεισµικής
κίνησης σε T=0.2s και Τ=0.4s, για αποστάσεις
10m, 20m, 50m 80m, 110m και 200m από τη
στέψη του πρανούς. Ακόµη σε σχέση µε την
µονοδιάστατη φασµατική απόκριση, η µέγιστη
επιτάχυνση και η καθίζηση είναι µεγαλύτερες
κοντά στην στέψη του πρανούς.
Ιδιαίτερα, στη θέση όπου βρίσκεται το
τετραώροφο κτίριο από οπλισµένο σκυρόδεµα
(10-20m από τη στέψη), η κρίσιµη
ιδιοπερίοδος της κατασκευής προσεγγιστικά
συµπίπτει µε την περίοδο όπου η φασµατική
απόκριση είναι µέγιστη. Σε αυτή την περίοδο, η
φασµατική επιτάχυνση είναι µεγαλύτερη από
την φασµατική επιτάχυνση της µονοδιάστατης
περίπτωσης κατά περίπου 15%. Επιπλέον σε
αυτή τη θέση συσσωρεύεται και αξιοσηµείωτη
καθίζηση (3cm) η οποία µπορεί να προκαλέσει
πρόσθετες βλάβες, κυρίως επειδή το κτίριο
εδράζεται σε µεµονωµένα πέδιλα.
Στη θέση του διώροφου παλαιού κτιρίου,
στα 20-30m από την στέψη του πρανούς και
για περιόδους T= 0.1 sec έως T=0.3sec η
φασµατική επιτάχυνση είναι µεγαλύτερη κατά
20% περίπου από την φασµατική επιτάχυνση
µακριά από την στέψη. Εάν ληφθεί υπόψιν ότι
το παραπάνω εύρος της περιόδου αντιστοιχεί
χονδρικά στις περιόδους συντονισµού του εν
λόγω κτιρίου, τότε είναι φανερό ότι η
προαναφερόµενη
παρατήρηση
παίζει
σηµαντικό ρόλο. Επιπλέον στην ίδια θέση
συσσωρεύονται καθιζήσεις 2cm. Αυτό ίσως να
προκάλεσε πρόσθετη ζηµιά.
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Τέλος, στην θέση του ιερού ναού της
Εισόδου της Θεοτόκου, περίπου 50-70m από
τη στέψη του πρανούς όταν T=0.2 έως 0.4s η
φασµατική απόκριση είναι περίπου µεγαλύτερη
κατά 30% από την φασµατική επιτάχυνση
µακριά από την στέψη. Εάν ληφθεί υπόψιν ότι
το παραπάνω εύρος της περιόδου αντιστοιχεί
στις περιόδους συντονισµού του εν λόγω
κτιρίου,
τότε
είναι
φανερό
ότι
η
προαναφερόµενη
παρατήρηση
παίζει
σηµαντικό ρόλο.
Όλα τα παραπάνω εξηγούν την επίδραση
της τοπογραφίας στις µεγάλες ζηµιές που
παρατηρήθηκαν στην Ανατολική περιοχή του
πρανούς του Αιγίου κατά την διάρκεια του
σεισµού του 1995.
Πίνακας 2. Υπολογισθείσα τελική καθίζηση,
µέγιστη επιτάχυνση (amax ) και φασµατική
επιτάχυνση, συναρτήσει της απόστασηs από
την άκρη του πρανούς.
Table 2. Computed final settlement, maximum
acceleration (amax) and spectral response in
terms of distance from the toe of the slope.
Τελική
Καθίζηση
(m)

amax
(g)

200m

0.002

110m

x=

Aόταν

Aόταν

T=0.2s

T=0.3s

(g)

(g)

0.51

1.2

2.0

0.003

0.58

1.4

2.6

80m

0.003

0.64

1.5

2.6

50m

0.005

0.70

1.5

2.6

20m

0.01

0.76

1.2

2.5

10m

0.03

0.66

1.1

2.2

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κατά την διάρκεια της σεισµικής δόνησης του
1995 στην πόλη του Αιγίου, παρατηρήθηκαν
σοβαρές βλάβες σε τρείς κατασκευές κοντά
στα όρια του ανατολικού άκρου της βαθµίδας
του πρανούς. Για την διερεύνηση των πιθανών
αιτίων των συγκεκριµένων αστοχιών κατά την
διάρκεια
του
σεισµού
του
1995,
πραγµατοποιήθηκε
γεωτεχνική
και
τοπογραφική έρευνα καθώς και αριθµητική
δυναµική προσοµοίωση.
Τα
αποτελέσµατα
της
αριθµητικής
προσοµοίωσης έδειξαν ότι στα όρια της
βαθµίδας του πρανούς, αναπτύχθηκαν υψηλές
σεισµικές επιταχύνσεις µαζί µε σηµαντικές
παραµένουσες
µετακινήσεις
λόγω
της
σεισµικής δράσης. Οι δύο αυτοί παράγοντες

εκτιµάται ότι είχαν σηµαντική συνεισφορά στις
βλάβες των κτιρίων.
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