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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η ισχυρή εδαφική δόνηση σε µία θέση εξαρτάται κατά κύριο λόγο από 3 βασικούς
παράγοντες: τον µηχανισµό γένεσης του σεισµού, το δρόµο διάδοσης και τα γεωλογικά εδαφικά
χαρακτηριστικά της θέσης καταγραφής. Έχει δειχθεί ότι τα επιφανειακά εδαφικά στρώµατα είναι
υπεύθυνα για µία σειρά αστοχιών και προβληµάτων τα οποία παρουσιάζονται µετά από έναν
ισχυρό σεισµό. Κύριος στόχος της εργασίας είναι να παρουσιασθεί η VS ταχύτητα διάδοσης των
επιφανειακών στρώσεων και να προσδιορισθεί η ενίσχυση
της κίνησης σε βραχώδεις
σχηµατισµούς σε συνάρτηση µε την συχνότητα. Η βασική µεθοδολογία είναι του τέταρτου µήκους
κύµατος (λ/4) η οποία βασίζεται στην εκτίµηση της ταχύτητας VS και της πυκνότητας σε
συνάρτηση µε το βάθος.
ABSTRACT: The strong ground motion is mainly dependent upon 3 basic parameters: seismic
source mechanism, attenuation path and site conditions of the recording station. It has been
pointed out that surficial geological layers are responsible for a series of problems, which arise
after a strong earthquake. The main goal of this work is to define the shear wave velocity, VS, of
the upper soil layers and to calculate local, frequency dependent, site amplification factors of rock
formations, in Greece. The quarter-wavelength approximation (λ/4) is based on the estimate of
shear wave velocity VS, with the density of the material as a function of the depth of soil layers.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται η εκτίµηση ή
η προσοµοίωση της ισχυρής δόνησης η οποία
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως δεδοµένο
εισόδου στον Αντισεισµικό Κανονισµό και σε
κάθε αντισεισµικό σχεδιασµό. Ο καθορισµός
αυτός της ισχυρής κίνησης πραγµατοποιείται
λαµβάνοντας υπόψη διαφορετικές κατά
περίπτωση γεωλογικές συνθήκες του σταθµού
καταγραφής. Όπως στην περίπτωση των
“χαλαρών” εδαφικών σχηµατισµών όπου οι
προσοµοιώσεις ενισχύονται κατάλληλα µε
συντελεστές ενίσχυσης, έτσι και στους
“βραχώδεις“
σχηµατισµούς
απαιτούνται
συντελεστές ενίσχυσης της ισχυρής δόνησης
προκειµένου η συνθετική δόνηση να είναι
περισσότερο
ρεαλιστική.
Σε
µερικές
περιπτώσεις η προσοµοίωση µπορεί να γίνει
µε τη χρησιµοποίηση “γενικευµένων – generic”

συντελεστών ενίσχυσης της ισχυρής δόνησης.
Ο κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι
να παρουσιασθούν σχέσεις µέσης ταχύτητας,
VS, διατµητικών κυµάτων µε το βάθος των
γεωλογικών στρώσεων και συντελεστών
ενίσχυσης µε την συχνότητα κυρίως για
“βραχώδεις“ σχηµατισµούς του Ελληνικού
χώρου. Οι συντελεστές ενίσχυσης µπορούν
να χρησιµοποιηθούν κατ’ ευθείαν στην
προσοµοίωση της ισχυρής δόνησης, ενώ το
συγκεκριµένο άρθρο είναι συνέχεια και
επέκταση προηγούµενης προσπάθειας για
καθορισµό συντελεστών ενίσχυσης εδαφικών
σχηµατισµών (Klimis et al., 1999).
Οι συντελεστές ενίσχυσης βασίζονται στον
υπολογισµό της διατµητικής ταχύτητας, VS και
της πυκνότητας του υλικού, σε συνάρτηση µε
το βάθος των επιφανειακών εδαφικών
σχηµατισµών.
Για
το
σκοπό
αυτό
χρησιµοποιείται ένα σύνολο από µετρήσεις
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χρόνων διαδροµής διατµητικών κυµάτων σε
γεωτρήσεις για να εκτιµηθούν οι ταχύτητες, VS,
των
επιφανειακών
στρώσεων.
Επίσης
χρησιµοποιούνται
µελέτες
υπολογισµού
διαµήκων
P-κυµάτων στο φλοιό της γής
προκειµένου να καθορισθούν ταχύτητες
βαθύτερων εδαφικών σχηµατισµών. Οι
συντελεστές αυτοί υπολογίζονται µε βάση την
µεθοδολογία λ/4 ή του τέταρτου µήκους
κύµατος (Joyner et al., 1981).
2.
MΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΟΥ
ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ (λ/4)

ΤΟΥ

Για µία συγκεκριµένη συχνότητα, η εδαφική
ενίσχυση δίνεται από την τετραγωνική ρίζα του
λόγου της ακουστικής αντίστασης µε το βάθος
του εδαφικού σχηµατισµού προς την
ακουστική αντίσταση στο βάθος της σεισµικής
πηγής.
Η προσέγγιση αυτή δεν είναι
ευαίσθητη στις ασυνέχειες της κυµατικής
ταχύτητας και εποµένως η µεθοδολογία µπορεί
να εφαρµοσθεί κυρίως για τον υπολογισµό
οµαλοποιηµένων
συναρτήσεων
εδαφικής
ενίσχυσης, όπως επιχειρείται στην παρούσα
ερευνητική εργασία.
Ο αλγόριθµος ο οποίος ακολουθείται κατά
τη µεθοδολογία λ/4 είναι ο παρακάτω: οι
χρόνοι διαδροµής των διατµητικών κυµάτων,
Stt(z), από την επιφάνεια και ως ένα βάθος, z,
υπολογίζονται µε γεωφυσικές µεθόδους. Η
µέση τιµή της ταχύτητας διάδοσης των S
κυµάτων, <V(z)> σε ένα τυχαίο βάθος,
υπολογίζεται ως ο λόγος του βάθους προς τον
χρόνο διαδροµής, z / Stt(z), ενώ η συχνότητα
που αντιστοιχεί επίσης στο ίδιο τυχαίο βάθος
δίνεται από την σχέση f(z)=1/[4*Stt(z)]. Η
σχέση η οποία δίνει τη συνάρτηση της
εδαφικής ενίσχυσης είναι:
AF(f) =

[ ρ s ∗ Vs ] /[ ρ ( z ) * V ( z )]

(1)

όπου ο δείκτης s αναπαριστά τις τιµές της
πυκνότητας και της ταχύτητας στην γειτονία
της σεισµικής πηγής, ενώ ρ (z ) και V (z ) είναι
οι µέσοι χρόνοι διαδροµής της πυκνότητας και
της κυµατικής ταχύτητας σε κάθε βάθος. Αν και
η εξίσωση 1 αναφέρεται σε εδαφική ενίσχυση
χωρίς απόσβεση, στην πραγµατικότητα η
εδαφική απόκριση δεν µπορεί να αποσυνδεθεί
από την απόσβεση. Για λόγους απλούστευσης
των υπολογισµών ο παράγοντας της εδαφικής
ενίσχυσης και απόσβεσης µελετώνται χωριστά
ενώ η απόσβεση µπορεί να παρασταθεί από

τον εκθετικό παράγοντα exp(-πκ0f) (Anderson
& Hough, 1984).
3. ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Η εδαφική κατηγοριοποίηση που επιχειρείται
στην παρούσα εργασία, βασίζεται στην
εκτίµηση της µέσης διατµητικής ταχύτητας, VS,
των σεισµικών κυµάτων µε γεωφυσικές
µεθόδους µέσα σε γεωτρήσεις στα ανώτερα
30m των επιφανειακών σχηµατισµών. Η
ταχύτητα διάδοσης διατµητικών κυµάτων (VS)
στις επιφανειακές στρώσεις, έχει προταθεί ως
παράµετρος
κατάταξης
των
εδαφικών
σχηµατισµών από διάφορους ερευνητές και
κανονισµούς (Borcherdt 1994, 2002a, 2002b,
NEHRP 2000, Anderson et al., 1996; Finn,
1996; Boore & Joyner, 1997; Joyner & Boore,
2000).
Συνολικά
χρησιµοποιήθηκαν
63
γεωτρήσεις στην παρούσα εργασία σε
διαφορετικές θέσεις στον Ελληνικό χώρου. Το
εδαφικό προφίλ των γεωτρήσεων αυτών έχει
ληφθεί
από
τις
παρακάτω
εργασίες
(Athanasopoulos, 1989; Pitilakis et al., 1992;
Raptakis et al.,1994,1997) καθώς και
αδηµοσίευτες µελέτες και τεχνικές εκθέσεις
(Κlimis et al., 1999). Η ταξινόµηση των
αποτελεσµάτων γίνεται κατά NEHRP 2000 µε
βάση την ταχύτητα διάδοσης των διατµητικών
κυµάτων, VS.
Η
κατανοµή
των
ταχυτήτων
των
διατµητικών κυµάτων, VS, στα ανώτερα 30m
των εδαφικών σχηµατισµών για την κατηγορία
Β κατά NEHRP παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Η
σχέση που συνδέει τον χρόνο διάδοσης των
διατµητικών κυµάτων, S, σε σχέση µε το
βάθος, z, για την κατηγορία Β (βραχώδεις
σχηµατισµοί) βασίσθηκε σε δεδοµένα ενός
µικρού δείγµατος (µόνον 9 γεωτρήσεις) και
εποµένως θα πρέπει να θεωρηθεί ως µία
πρόδροµη σχέση η οποία πρέπει να
επαληθευτεί µε περισσότερα δεδοµένα.
Προκειµένου να καθορισθούν τιµές των
συντελεστών
εδαφικής
ενίσχυσης
σε
χαµηλότερες συχνότητες χρησιµοποιούνται
ταχύτητες διάδοσης των σεισµικών κυµάτων S
του επιφανειακού γήινου φλοιού, στις ίδιες
θέσεις όπου ανορύχθηκαν οι γεωτρήσεις και
πραγµατοποιήθηκαν
οι
γεωφυσικές
διασκοπήσεις.
Τα
αποτελέσµατα
αυτά
προήλθαν από υπολογισµούς τοµογραφίας
του
χρόνου
διαδροµής
S
κυµάτων
(Papazachos & Nolet, 1997).
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Κατηγορία B (760 < VS30 < 1500 m/s)

Stt (sec)

Στη συνέχεια παρουσιάζονται η µεταβολή της
ταχύτητας διάδοσης των διατµητικών κυµάτων
και της πυκνότητας, συναρτήσει του βάθους,
για τους βραχώδεις σχηµατισµούς (εδαφική
κατηγορία Β), όπως έγινε και σε παλαιότερη
εργασία για τις εδαφικές κατηγορίες C & D
κατά NEHRP (Klimis et al., 1999).
Προκειµένου να καθορισθεί η εξίσωση που
περιγράφει µαθηµατικά τη µεταβολή του µέσου
χρόνου διάδοσης ανά κατηγορία εδάφους,
προσδιορίζονται τιµές του χρόνου διάδοσης
των κυµάτων S µε το βάθος από τις εξισώσεις
µεταβολής της ταχύτητας διάδοσης ανά
γεώτρηση µε σταθερό βήµα 2m. Λαµβάνοντας
το µέσο όρο του χρόνου διαδροµής (Stt) ανά
βήµα βάθους 2m, και στη συνέχεια
εκφράζοντας τη µεταβολή του µέσου χρόνου
διάδοσης, Stt, ως µαθηµατική εξίσωση,
συναρτήσει του βάθους, z, καθορίζεται η
συνάρτηση µεταβολής της ταχύτητας διάδοσης
των S κυµάτων µε το βάθος. Εφαρµόζοντας τη
µεθοδολογική προσέγγιση του ενός τετάρτου
του µήκους κύµατος (λ/4) προσδιορίζεται µια
εξοµαλυµένη συνάρτηση ενίσχυσης της
σεισµικής κίνησης εξαρτηµένη από τη
συχνότητα για κάθε κατηγορία εδάφους (B, D,
E).
Στο σχήµα 1 παρουσιάζονται οι ανεξάρτητοι
χρόνοι διάδοσης, οι γεωµετρικοί µέσοι όροι, το
µέσο τυπικό σφάλµα και η µαθηµατική
έκφραση των γεωµετρικών µέσων όρων µε τη
µορφή καµπύλης εκθετικής µορφής για τα
πρώτα 40m (δηλ. εκεί όπου υπάρχουν
µετρήσεις της ταχύτητας διάδοσης των S
κυµάτων από γεωτρήσεις). Οι λευκοί κύκλοι
συµβολίζουν τις ανεξάρτητες µετρήσεις του
χρόνου διάδοσης των S κυµάτων µε το βάθος
ανά εξεταζόµενη γεώτρηση, ενώ οι µαύροι
κύκλοι είναι οι γεωµετρικοί µέσοι όροι των
χρόνων διάδοσης µε σταθερό βήµα 2m. Η
έντονη γραµµή συµβολίζει την εξίσωση
εκθετικής µορφής η οποία προκύπτει µε τη
µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και η
οποία αποτελεί τη µαθηµατική έκφραση της
µεταβολής των γεωµετρικών µέσων όρων του
χρόνου διάδοσης των κυµάτων S για εδάφη
κατηγορίας Β (βράχοι), µε πολύ υψηλό
2
συντελεστή συσχέτισης (R =0.993).
Η παραπάνω συνάρτηση εκθετικής µορφής
επιλέχθηκε αφενός µεν για την απλότητά της,
αφετέρου δε, και κυρίως, γιατί προσοµοιώνει
ακριβέστερα τις επιµέρους παρατηρήσεις
(ανεξάρτητες τιµές χρόνου διάδοσης S

κυµάτων). Ωστόσο, το βασικό της µειονέκτηµα
είναι ότι καθορίζει µηδενική τιµή ταχύτητας
διάδοσης στην επιφάνεια του εδάφους. Για το
λόγο αυτό οι Boore & Joyner (1997),
προτείνουν τη διατήρηση σταθερής τιµής της
ταχύτητας από 0 έως 1m ίδια µε εκείνη της
ταχύτητας στο 1m. Για την κατηγορία Β η τιµή
αυτή είναι 434m/sec. Με απ’ ευθείας
παραγώγιση της συνάρτησης µεταβολής του
χρόνου διάδοσης, προκύπτει η συνάρτηση
µεταβολής της ταχύτητας διάδοσης S κυµάτων
µε το βάθος για τα επιφανειακά µέτρα. Η
παραπάνω εξίσωση που περιγράφει τα αρχικά
επιφανειακά µέτρα συµπληρώνεται µε τοµογραφικές µετρήσεις σε βάθη 1 έως 8 Km.
∆εδοµένου ότι οι Ελληνικοί σεισµοί διαθέτουν
εστιακά βάθη συνήθως µεταξύ 5 και 10 Km
(Παπαζάχος & Παπαζάχου, 2003), ένα αντιπροσωπευτικό βάθος της τάξης των 8 Km για
την πηγή θεωρείται λογικό για την περίπτωση
του Ελληνικού χώρου, µε µέσες εκτιµώµενες
ή
≅ 3400 m/sec & ρπηγή ≅ 2700 Kg/m3.
τιµές V πηγ
S

Χρόνος διάδοσης S κυµάτων

4. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ∆ΙΑΤΜΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Γεωµετρικοί µέσοι όροι Stt
Ανεξάρτητες µετρήσεις από γεωτρήσεις
Καµπύλη εκθετικής µορφής - 1τυπ. απόκλιση / άνω όριο
Καµπύλη εκθετικής µορφής - 1τυπ. απόκλιση / κάτω όριο
Καµπύλη εκθετικής µορφής - Μέθοδος ελαχ. τετραγώνων
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Σχήµα 1. Χρόνοι διάδοσης των S κυµάτων µε
το βάθος για την κατηγορία Β (βράχοι:
760<VS30<1500m/sec). H εξίσωση εκθετικής
µορφής (έντονη γραµµή) αντιπροσωπεύει τη
µεταβολή των γεωµετρικών µέσων του χρόνου
διάδοσης των S κυµάτων για βάθη έως 40m
από µικρό δείγµα 9 γεωτρήσεων σε διάφορες
θέσεις στον Ελληνικό χώρο.
Figure 1. S-wave travel time versus depth for
site class B (760<VS30<1500m/sec). The least
square fit of a power law is representative of
the geometric means evolution for depths less
than 40m and results from a small subset of 9
boreholes located at different sites in Greece
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ρ(z) ≅ 2,15 +

[ VS(z )−434] *

(

2,7 - 2,15
3400 - 434

)

(2)

όπου: ρ (gr/cm3 ή Mg/m3) είναι η πυκνότητα
και VS (m/sec) η µέση ταχύτητα διάδοσης
διατµητικών
κυµάτων
των
εδαφικών
στρώσεων. Το κάτω και άνω όριο της
3
και
πυκνότητας είναι 2,15 και 2,70 Mg/m
αντιστοιχεί σε µέσες ταχύτητες διάδοσης
434m/sec και 3400m/sec. Το µεν κάτω όριο
προσδιορίζεται από απευθείας µετρήσεις σε
ερευνητικές γεωτρήσεις κατηγορίας Β (κατά

NEHRP 2000), ενώ το άνω όριο συνιστά µέσες
τιµές που έχουν προταθεί από τους
Παπαζάχος κ.α. (1966) για τον Ελληνικό χώρο.
4000

Εδαφικές κατηγορίες C - D - B
Κατηγορία εδάφους C
Κατηγορία εδάφους D
Κατηγορία εδάφους B
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Σχήµα 2. Μέση συνάρτηση µεταβολής της
ταχύτητας διάδοσης των S κυµάτων µε το
βάθος (z) από 1m έως 8Km για τις εδαφικές
κατηγορίες B, C & D (κατά NEHRP 2000).
Figure 3. Average shear wave velocity (VS)
modification versus depth (z) ranging from 1m
down to 8Km for site classes B, C and D
(according to NEHRP 2000).
2.80

Πυκνότητα ρ (gr/cm3 )

H µεταβολή της ταχύτητας VS σε βάθη
>1Km είναι πολύ µικρή και εποµένως το
εκτιµώµενο βάθος θεώρησης της πηγής έχει
τελικώς
πολύ
µικρή
επίδραση
στον
προσδιορισµό
των
εξοµαλυµένων
συντελεστών
ενίσχυσης.
Για
λόγους
οµοιοµορφίας η µεταβολή της ταχύτητας και
του χρόνου διάδοσης των S κυµάτων σε
µεγάλα βάθη περιγράφεται επίσης µε εξίσωση
εκθετικής µορφής, παρόλο που και µια
εξίσωση γραµµικής µορφής θα ήταν εξίσου
ικανοποιητική. Τέλος, η µεταβολή της
ταχύτητας διάδοσης σε βάθη µεταξύ 40m και
1Km περιγράφεται επίσης µε ίδιας µορφής
εξίσωση καθώς η µεταβολή της ταχύτητας σε
βάθη έως 40m, αλλά και µεγαλύτερα, ήτοι από
1 έως 8Km έγινε δεκτό ότι ακολουθεί νόµο
εκθετικής µορφής. Ακολουθώντας την ίδια
διαδικασία µε τη µεταβολή της ταχύτητας
διάδοσης των διατµητικών κυµάτων µε το
βάθος, υπολογίζεται και η µεταβολή της
πυκνότητας µε το βάθος ως συνάρτηση της
ταχύτητας διάδοσης των διατµητικών κυµάτων.
Για βραχώδεις σχηµατισµούς (κατηγορία Β),
σύµφωνα µε το υπάρχον δείγµα των 9
ερευνητικών γεωτρήσεων, ευρισκόµενες σε
απόσταση µεγαλύτερη του 1Km µεταξύ τους,
περιγράφεται καλύτερα µε την ακόλουθη
0,67
εξίσωση εκθετικής µορφής: Stt=0,00344z
(για z<40m) µε συντελεστή συσχέτισης
2
R =0,9923. Με απ’ ευθείας παραγώγιση της
συνάρτησης του χρόνου διάδοσης, προκύπτει
0,33
η εξίσωση: VS ≅ 434z m/sec για βάθη
z<40m, ενώ για βάθη 1000<z<8000m η
αντίστοιχη εξίσωση µεταβολής της ταχύτητας
0,0043
m/sec.
Με
προκύπτει
VS=3242,3z
παρεµβολή ίδιας µορφής εξίσωσης η οποία να
περιγράφει τη µεταβολή της ταχύτητας για
40<z<1000m,
λαµβάνεται
η
παρακάτω
0,2558
m/sec. Εξ’ άλλου, η
εξίσωση: VS ≅ 570,64z
µεταβολή της πυκνότητας µε το βάθος
λαµβάνεται ως γραµµική συνάρτηση της
ταχύτητας διάδοσης των διατµητικών κυµάτων:
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Σχήµα 3. Μέση συνάρτηση µεταβολής της
πυκνότητας µε το βάθος από 1m έως 1Km για
τις 3 εδαφικές κατηγορίες B, C & D (κατά
NEHRP 2000).
Figure 2. Average density functions (ρ) versus
depth (z) ranging from 1m down to 1Km for
site classes B, C and D (according to NEHRP
2000).
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Στο σχήµα 2 παρουσιάζονται οι ταχύτητες
διάδοσης των διατµητικών κυµάτων µε το
βάθος για τις εδαφικές κατηγορίες B, C και D
(κατά NEHRP 2000), ενώ η µεταβολή της
πυκνότητας συναρτήσει του βάθους για τις
αντίστοιχες εδαφικές κατηγορίες εµπεριέχονται
στο σχήµα 3. Παρά τις µικρές διαφορές
σχετικά µε τη µεταβολή της πυκνότητας µεταξύ
των εδαφικών κατατάξεων C και D, θεωρήθηκε
ορθότερα
να
υπάρξουν
διαφορετικές
συναρτήσεις ώστε να αποφευχθούν παρεµβάσεις εξοµάλυνσης στα χρησιµοποιούµενα
δεδοµένα.
Η συγκριτική παρουσίαση της µεταβολής
της ταχύτητας διάδοσης των S κυµάτων και
της πυκνότητας µε το βάθος (z), εξηγεί τη διαφοροποίηση των εξοµαλυµένων συντελεστών
ενίσχυσης για κάθε µία από τις παραπάνω
εδαφικές κατηγορίες µε βάση την εξίσωση (1).

(κυρίως πριν το 1994), αντικαταστάθηκε από
προσοµοιώµατα δύο παραµέτρων (Dobry et
al., 2000) τα οποία χαρακτηρίζονται από έναν
συντελεστή ενίσχυσης σε µικρές περιόδους
(Fa, στην περιοχή Τ=0,3sec: από 0,1 έως
0,5sec), και από έναν συντελεστή ενίσχυσης
σε µεγάλες περιόδους (FV, στην περιοχή όπου
Τ=1,2 sec: από 0,4 έως 2,0sec). Αυτοί οι
συντελεστές ενίσχυσης εξαρτώνται τόσο από
την κατάταξη του εδάφους, όσο και από την
ένταση της σεισµικής κίνησης. Γι’ αυτό,
προκειµένου να είναι δυνατή σύγκριση µεταξύ
των εξοµαλυµένων συντελεστών ενίσχυσης, µε
τους συντελεστές ενίσχυσης κατά NEHRP
2000 στην ίδια κατηγορία εδάφους, θα πρέπει
να περιορίζεται για κορυφαίες εδαφικές
επιταχύνσεις µικρότερες των 0,2g όπου οι µηγραµµικότητες είτε δεν εµφανίζονται, είτε είναι
ήσσονος σηµασίας.
6

5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΒΡΑΧΩ∆ΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

B-J, 1997 (Class C)

D

B-J, 1997 (Class D)
B-J, 1997 (Generic Soil)

5

∑υντελεσ τές Ενίσ χυ σ ης χω ρ ίς Απ ό σ β εσ η

Ο κώδικας Site_Amp (Boore, 2002), ο οποίος
βασίζεται στη µεθοδολογία του τετάρτου του
µήκους κύµατος (λ/4), χρησιµοποιεί ως
δεδοµένα τις ήδη υπολογισθείσες µέσες
εξισώσεις της µέσης ταχύτητας διάδοσης των
S κυµάτων και της πυκνότητας, σε συνάρτηση
µε το βάθος για οποιαδήποτε από τις 3
εδαφικές κατηγορίες (B, C & D), προκειµένου
να
υπολογίσει
τους
εξοµαλυµένους
συντελεστές ενίσχυσης για ένα εύρος
συχνοτήτων που ενδιαφέρουν τα έργα
πολιτικού µηχανικού. Ειδικότερα, στην Ελλάδα
οι συχνότητες αυτές κυµαίνονται από 0,5 έως
10Hz. Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται ότι ο εν
λόγω κώδικας Η/Υ παράγει ως αποτέλεσµα
εξοµαλυµένους (ανά κατηγορία εδάφους)
συντελεστές ενίσχυσης εξαρτώµενους από τη
συχνότητα
για µέσα διάδοσης χωρίς
απόσβεση (Q Æ ∞ ). Για τον προσδιορισµό
των συντελεστών ενίσχυσης σε µέσα µε
απόσβεση απαιτείται να υπολογισθεί το
γινόµενο των συντελεστών ενίσχυσης σε µέσα
διάδοσης χωρίς απόσβεση (unattenuated
amplification functions) µε τον εκθετικό
παράγοντα exp(-πkof). Τα απο-τελέσµατα που
παρουσιάζονται στο σχήµα 4 περιλαµβάνουν 9
καµπύλες που αντιστοιχούν σε Ελληνικές και
Αµερικάνικες
συναρτήσεις
εξοµαλυµένης
ενίσχυσης
για
διαφορετικές
κατηγορίες
εδαφών. Σύµφωνα µε τον NEHRP 2000, η
µονο-παραµετρική αποτίµηση της τοπικής
εδαφικής ενίσχυσης της σεισµικής κίνησης σε
αντισεισµικούς κώδικες και κανονισµούς
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B-J,1997 ( Very Hard Rock)
Hellenic data (Class C)
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Σχήµα
4.
Εξοµαλυµένοι
συντελεστές
ενίσχυσης χωρίς απόσβεση, συναρτήσει της
συχνότητας. Αποτελέσµατα Ελληνικών και
Αµερικάνικων δεδοµένων µε τη µεθοδολογία
του λ/4 και σύγκριση µε τους συντελεστές
ενίσχυσης κατά NEHRP 2000.
Figure 4. Unattenuated amplification functions
versus frequency. Results from the λ/4
approximation are presented based on
American and Hellenic data. Comparison with
NEHRP 2000 site factors.
Η γενική τάση που παρουσιάζουν οι
υπολογιζόµενοι εξοµαλυµένοι συντελεστές
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3

D

2.5

Ενίσχυση * exp(-πκf)

ενίσχυσης δείχνουν µεγαλύτερη ενίσχυση του
φάσµατος του βράχου σε µεγάλες περιόδους,
κάτι που βρίσκεται σε καλή ποιοτική συµφωνία
µε τους προτεινόµενους κατά NEHRP 2000
συντελεστές φασµατικής ενίσχυσης για µικρές
και µεγάλες περιόδους του φάσµατος. Ωστόσο,
ποσοτικά οι τιµές των συντελεστών ενίσχυσης
που προκύπτουν από τις αναλύσεις µε την
µεθοδολογία του λ/4 σε σχέση µε τις
κανονιστικές τιµές µπορεί τουλάχιστον µερικώς
να αποδοθεί στο γεγονός ότι στην πρώτη
περίπτωση (λ/4) η ενίσχυση δίδεται ως προς
τη σεισµική κίνηση στο βραχώδες υπόβαθρο
(πηγή – bedrock), ενώ στην περίπτωση του
NEHRP πρόκειται για ενισχύσεις σε σχέση µε
τη δόνηση σε επιφανειακή εκδήλωση βράχου
(rock outcrop). Η γενική µορφή των
φασµατικών ενισχύσεων (Σχ. 4) είναι
µονοτονικές καµπύλες οι οποίες για την
περίπτωση
των
Ελληνικών
δεδοµένων
παρουσιάζουν πιο απότοµη κλίση µέχρι τη
συχνότητα των 2Hz περίπου για τις κατηγορίες
εδαφών C και D συγκρινόµενες µε τα
Αµερικάνικα δεδοµένα. Η παρατήρηση αυτή
αντιστρέφεται στην περίπτωση των βραχωδών
σχηµατισµών (κατηγορία Β).
Στο σχ. 5 παρουσιάζονται οι εξοµαλυµένες
ενισχύσεις για τις κατηγορίες B, C και D
έχοντας ενσωµατώσει και τον παράγοντα της
απόσβεσης της σεισµικής κίνησης, οπότε οι
τιµές
των
ενισχύσεων
παρουσιάζουν
κορυφαίες τιµές ενίσχυσης από 1,2 / 2,0 / 2,8
ανά εδαφική κατηγορία (B / C / D αντίστοιχα)
σε συχνότητες 1,5 / 1,9 / 2,0Hz. Η σύγκριση
των Ελληνικών µε τα Αµερικάνικα δεδοµένα
οδηγεί στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
1. οι Αµερικάνικοι εξοµαλυµένοι συντελεστές
ενίσχυσης για την κατηγορία C εδαφικών
σχηµατισµών εµφανίζουν µικρότερες τιµές
έως 15% περίπου σε σχέση µε τους
αντίστοιχους Ελληνικούς για συχνότητες
µεγαλύτερες των 0,5Hz,
2. η ίδια τάση διαπιστώνεται και στην
περίπτωση των εδαφών κατηγορίας D
µεταξύ Αµερικανικών και Ελληνικών
δεδοµένων µε λίγο µικρότερες διαφορές
(έως 12%) για συχνότητες µεγαλύτερες των
0,7Hz, και τέλος,
3. η παραπάνω τάση αντιστρέφεται στην
περίπτωση των βραχωδών σχηµατισµών
(κατηγορία Β), όπου οι Αµερικάνικοι
συντελεστές ενίσχυσης δείχνουν αυξηµένοι
έως 25% σε σχέση µε τους Ελληνικούς σε
συχνότητες µεταξύ 0,7 και 3Hz.
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Σχήµα
5.
Εξοµαλυµένοι
συντελεστές
ενίσχυσης µε απόσβεση, συναρτήσει της
συχνότητας. Αποτελέσµατα Ελληνικών και
Αµερικάνικων δεδοµένων µε τη µεθοδολογία
του λ/4. Σύγκριση Ελληνικών και Αµερικάνικων
ενισχύσεων για τις κατηγορίες B, C και D.
Figure 5. Attenuated amplification functions
(combined effect of amplification and
attenuation) versus frequency. Comparison of
U.S and Hellenic data based on the λ/4
approximation for B, C and D sites.
6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΕ
∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Οι
εξοµαλυµένοι
συντελεστές
εδαφικής
ενίσχυσης
για
συνθήκες
βραχωδών
σχηµατισµών όπως και αυτοί που έχουν
προταθεί από παλιότερη εργασία (Klimis et al.,
1999) για εδαφικές κατηγορίες C & D, έχει
καταδειχθεί ότι αποτελούν πολύ χρήσιµο
εργαλείο κυρίως για τον υπολογισµό µέσων
τιµών εδαφικών παραµέτρων της ισχυρής
δόνησης (π.χ. κορυφαία εδαφική επιτάχυνση,
PGA, ταχύτητα, PGV, ή των αντίστοιχων
φασµατικών τιµών PSA, PSV για διάφορες
τιµές της κρίσιµης απόσβεσης). Οι εδαφικοί
συντελεστές ενίσχυσης επίσης συνεισφέρουν
σηµαντικά
στην
εκτίµηση
συνθετικών
καταγραφών ισχυρής δόνησης µε την
χρησιµοποίηση ρεαλιστικών δεδοµένων κατά
τους υπολογισµούς.
Προκειµένου να συσχετισθούν οι εξοµαλυµένοι
συντελεστές ενίσχυσης για εδαφικές συνθήκες
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βραχωδών σχηµατισµών χρησιµοποιήθηκε
το στοχαστικό προσοµοίωµα της σηµειακής
πηγής (Margaris & Boore, 1998) και για µία
σειρά σεισµών σχεδιασµού (διάφορα µεγέθη
και αποστάσεις) υπολογίσθηκαν φάσµατα
απόκρισης της ψευδοεπιτάχυνσης, PSA, και
της ψευδοταχύτητας, PSV. Τα φάσµατα αυτά
υπολογίσθηκαν για 3 διαφορετικές οµάδες
συντελεστών
ενίσχυσης
βραχωδών
σχηµατισµών σε συνάρτηση µε τη συχνότητα.
Χρησιµοποιήθηκαν οι συντελεστές ενίσχυσης
που προέκυψαν από την παρούσα εργασία
και οι συντελεστές που προέκυψαν µε βάση
τους αµερικάνικους συντελεστές ενίσχυσης
βραχωδών σχηµατισµών προσαρµοσµένους
στις Ελληνικές εδαφικές συνθήκες (Margaris
& Boore, 1998). Τέλος χρησιµοποιήθηκαν
αυτούσιοι
οι
συντελεστές
ενίσχυσης
αµερικανικών βραχωδών σχηµατισµών όπως
προτάθηκαν από τους Boore & Joyner
(1997).
Στο σχήµα 6 παρουσιάζονται τα φάσµατα

απόκρισης PSA και PSV, για µέγεθος
σχεδιασµού Μ=5,5 και 6,5 και απόσταση
σχεδιασµού R=10 Km. Από το σχήµα 6
φαίνεται ότι οι υψηλότερες φασµατικές τιµές
λαµβάνονται
συστηµατικά
από
την
χρησιµοποίηση των συντελεστών ενίσχυσης
βραχωδών σχηµατισµών που προέκυψαν για
τις ΗΠΑ. Ενδιάµεσες φασµατικές τιµές
παρουσιάζονται από τη χρήση των
συντελεστών ενίσχυσης του Ελληνικού
χώρου µε βάση τις αντίστοιχες αµερικάνικες.
Τέλος, οι συντελεστές ενίσχυσης βραχωδών
σχηµατισµών από Ελληνικά δεδοµένα
γεωτρήσεων και τοµογραφίας παρουσιάζουν
τις µικρότερες φασµατικές τιµές για όλο το
πεδίο των ιδιοπεριόδων του εξεταζόµενου
ταλαντωτή. Η σύγκριση αυτή παρουσιάζεται
κατά το ίδιο τρόπο τόσο για όλα τα µεγέθη
σεισµών και εξεταζόµενων αποστάσεων όσο
και για τις δύο εξεταζόµενες φασµατικές
παραµέτρους της ψευδοεπιτάχυνσης, PSA,
και της ψευδοταχύτητας, PSV.
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Σχήµα 6. Φάσµατα απόκρισης για (D=5%) της ψευδοεπιτάχυνσης, PSA και της ψευδοταχύτητας,
PSV, για 3 διαφορετικές κατηγορίες συντελεστών ενίσχυσης βραχωδών σχηµατισµών.
Figure 6. 5%-response spectra of pseudo-acceleration, PSA and pseudo-velocity, PSV, for three
different categories of rock site amplification coefficients

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

7

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι οι διαφορές
µεταξύ
Ελληνικών
και
Αµερικάνικων
εξοµαλυµένων συντελεστών ενίσχυσης δεν
διέπονται από κάποιον γενικό κανόνα, αλλά
εξαρτώνται άµεσα από το χρησιµοποιούµενο
δείγµα
όπου
πιθανότατα
η
γεωλογία
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο που αποτυπώνεται στις µετρούµενες τιµές διάδοσης
των S κυµάτων. Θεωρείται συνεπώς
λογικότερο
να
χρησιµοποιούνται
κατά
προτεραιότητα
οι
τοπικοί
εξοµαλυµένοι
συντελεστές ενίσχυσης, ανάλογα µε τον τόπο
που διεξάγεται η έρευνα.
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