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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι ισχυρές σεισµικές διεγέρσεις προκαλούν την ανάπτυξη δυναµικών διατµητικών
παραµορφώσεων σε γεωκατασκευές, όπως για παράδειγµα τεχνητά επιχώµατα, ή χώροι υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, µε πιθανή εκδήλωση αστάθειας στα πρανή τους. Η τοποθέτηση γεωσυνθετικών υλικών στη βάση πολλών γεωκατασκευών δηµιουργεί µια επιφάνεια µειωµένης διατµητικής αντοχής η οποία επηρεάζει µε ένα σύνθετο τρόπο τη δυναµική συµπεριφορά τους, τόσο σε
όρους αδρανειακών επιταχύνσεων όσο και σε όρους µετακινήσεων. Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τη δυναµική απόκριση και ευστάθεια γεωκατασκευών, διερευνώντας ταυτόχρονα τον σύνθετο ρόλο των γεωσυνθετικών υλικών.
ABSTRACT: Strong earthquake excitations induce large shear strains to geostructures resulting to
slope instability in soil embankments or waste landfills and, subsequently, to sliding along these
surfaces. Nevertheless, the aforementioned geostructures include geosynthetic layers along which
the shear strength is generally reduced, and therefore can be considered as pre-existing
potentially-sliding surfaces. These surfaces have a complicated impact on the dynamic response,
in terms of developed either inertial accelerations or displacements. The current study aims to
provide an insight into the dynamic response and stability of geostructures, investigating the
complicated role of the geosynthetic liners.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εφαρµογή γεωσυνθετικών υλικών σε γεωκατασκευές, όπως τεχνητά επιχώµατα και χώροι
υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.),
αποτελεί συνήθη πρακτική για λόγους στεγάνωσης και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά
τον σχεδιασµό τους. Αυξηµένες απαιτήσεις ισχύουν στις εν λόγω κατασκευές λόγω των
συνεπειών (περιβαλλοντικών, κοινωνικών και
οικονοµικών) που συνδέονται µε το ενδεχόµενο αστοχίας τους. Καθώς δεν είναι λίγες οι
βλάβες λόγω σεισµών που έχουν παρατηρηθεί
σε γεωκατασκευές κατά το παρελθόν, σηµαντικό κοµµάτι του σχεδιασµού των κατασκευών
αυτών σε χώρες µε υψηλή σεισµικότητα, όπως
η Ελλάδα, αποτελεί και ο αντισεισµικός σχεδιασµός, ο οποίος συνήθως υλοποιείται µέσω

των ισχυουσών µεθοδολογιών για χωµάτινα
φράγµατα και πρανή.
Η δυναµική απόκριση των γεωκατασκευών
αντιµετωπίζεται είτε µέσω αναλυτικών µεθόδων είτε µέσω αριθµητικών αναλύσεων. Οι
περισσότερες αναλυτικές µέθοδοι βασίζονται
στη θεωρία της διατµητικής δοκού όπως αυτή
διατυπώθηκε αρχικά από τον Ambraseys
(1960) και επεκτάθηκε περαιτέρω από τον
Gazetas (1987). Η µέθοδος αυτή τροποποιήθηκε από τους Gunturi & Elgamal (1998) προκειµένου να προσδιοριστεί η απόκριση ενός
Χ.Υ.Τ.Α., θεωρώντας διατοµή κωνικής µορφής.
Συχνά για τον προσδιορισµό της δυναµικής
απόκρισης των γεωκατασκευών χρησιµοποιούνται απλοποιητικά µονοδιάστατες αναλύσεις, οι οποίες βασίζονται στη θεωρία διάδοσης των διατµητικών κυµάτων σε στρωσιγε-
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νείς σχηµατισµούς. Η πιο ακριβής µέθοδος
θεωρείται η δυναµική ανάλυση µε χρήση πεπερασµένων στοιχείων που έχει την δυνατότητα να προσοµοιώνει την πραγµατική διδιάστατη (ή και τριδιάστατη) γεωµετρία και συµπεριφορά της γεωκατασκευής.
Οι βασικές κατηγορίες προσδιορισµού της
δυναµικής ευστάθειας είναι η ψευδοστατική
µέθοδος, η µέθοδος µονίµων παραµορφώσεων, και η µέθοδος τάσεων-παραµορφώσεων.
Η ψευδοστατική είναι η πιο απλουστευτική από
τις τρεις, αλλά και η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη. Στη µέθοδο αυτή η δυναµική φόρτιση
λαµβάνεται προσεγγιστικά ως η αδρανειακή
φόρτιση που προκαλείται από µια σταθερή τιµή επιτάχυνσης στο πρανές. Εντούτοις, η ακρίβειά της περιορίζεται, καθώς η ευστάθεια
προσδιορίζεται σε όρους συντελεστή ασφαλείας, χωρίς να υπολογίζονται οι αναπτυσσόµενες παραµορφώσεις.
Αυτή την αδυναµία καλύπτει η µέθοδος των
µονίµων παραµορφώσεων, η οποία βασίζεται
σε ένα απλό προσοµοίωµα που διατύπωσε ο
Newmark (1965). Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, η διαδικασία µε την οποία αναπτύσσονται
οι σεισµικές παραµορφώσεις κατά µήκος της
επιφάνειας ολίσθησης είναι ανάλογη µε αυτήν
των µετακινήσεων που προκαλούνται καθώς
ένα άκαµπτο σώµα ολισθαίνει επί ενός κεκλιµένου επιπέδου. Ακριβέστερη όλων θεωρείται
η µέθοδος των τάσεων-παραµορφώσεων. Η
εφαρµογή της µεθόδου βασίζεται στην αριθµητική προσοµοίωση (µε πεπερασµένα στοιχεία
ή πεπερασµένες διαφορές) του προβλήµατος
και η δυναµική µη-γραµµική συµπεριφορά του
εδάφους προσοµοιώνεται µε προηγµένα καταστατικά προσοµοιώµατα. Ο δυσχερής προσδιορισµός όλων των απαραίτητων παραµέτρων για τη χρήση των τελευταίων έχει καταστήσει τη µέθοδο σπανίως εφαρµόσιµη, ιδιαίτερα σε γεωκατασκευές οι οποίες χαρακτηρίζονται από ανοµοιογένεια υλικών, όπως είναι
οι Χ.Υ.Τ.Α.
Στην παρούσα εργασία προσδιορίζεται αρχικά η δυναµική απόκριση επιχωµάτων µε αριθµητικές δυναµικές αναλύσεις διδιάστατων
προσοµοιωµάτων πεπερασµένων στοιχείων.
Έπειτα εξετάζεται η ευστάθεια για δύο πιθανούς µηχανισµούς αστοχίας, σε όρους αναπτυσσόµενων µετακινήσεων. Ακολούθως, εξετάζεται η δυναµική αλληλεπίδραση των γεωσυνθετικών υλικών και της γεωκατασκευής
υπό το πρίσµα, αφενός των αναπτυσσόµενων
επιταχύνσεων, και αφετέρου των αναπτυσσόµενων σεισµικών µετακινήσεων της γεωκατασκευής. Σηµειώνεται ότι τα εξεταζόµενα επι-

χώµατα είναι αντιπροσωπευτικά υπέργειων
Χ.Υ.Τ.Α.
2. ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α.
2.1 Παραδοχές αριθµητικών αναλύσεων
Στην παρούσα εργασία, για τη διερεύνηση της
δυναµικής απόκρισης Χ.Υ.Τ.Α πραγµατοποιήθηκαν αριθµητικές αναλύσεις κατάλληλων
προσοµοιωµάτων πεπερασµένων στοιχείων.
Για τις αναλύσεις αυτές χρησιµοποιήθηκε ο
κώδικας QUAD4M (Hudson et al., 1994). Πρόκειται για ένα πρόγραµµα πεπερασµένων
στοιχείων στο οποίο η προσοµοίωση γίνεται σε
δύο διαστάσεις, προϋποθέτοντας συνθήκες
επίπεδης παραµόρφωσης. Η µη-γραµµική συµπεριφορά του υλικού λαµβάνεται υπόψη µέσω µιας επαναληπτικής ισοδύναµα-γραµµικής
προσέγγισης. Σύµφωνα µε αυτήν την τεχνική,
εφαρµόζεται µια επαναληπτική διαδικασία
ώσπου το µέτρο διάτµησης και η απόσβεση
του υλικού να συγκλίνουν σε µια τιµή συµβατή
µε την ισοδύναµη διατµητική παραµόρφωση
του υλικού σε όλο το εύρος του προσοµοιώµατος της κατασκευής.
Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 1, εξετάσθηκαν τρία αντιπροσωπευτικά προσοµοιώµατα
τυπικών διατοµών Χ.Υ.Τ.Α. Το πρώτο προσοµοίωµα αφορά έναν µικρό υπέργειο Χ.Υ.Τ.Α.,
το δεύτερο προσοµοίωµα έναν υπέργειο µεγαλύτερης διατοµής, και το τρίτο ένα Χ.Υ.Τ.Α.
πλευρικής απόθεσης. Η κλίση των απορριµµατικών πρανών ήταν ίση µε 3:1 για τα τρία προσοµοιώµατα διότι η κλίση αυτή θεωρείται αντιπροσωπευτική τιµή κλίσης για πρανή Χ.Υ.Τ.Α..
Η διακριτοποίηση των προσοµοιωµάτων
αυτών πραγµατοποιήθηκε µε τριγωνικά τρικοµβικά πεπερασµένα στοιχεία επίπεδης παραµόρφωσης. Επίσης, το µέγεθος των πεπερασµένων στοιχείων κάθε περιοχής επιλέχθηκε να είναι συµβατό µε το αναµενόµενο µήκος
κύµατος της στρώσης, προκειµένου να αποφευχθούν ανακρίβειες στον υπολογισµό της
δυναµικής απόκρισης του συστήµατος. Για το
λόγο αυτό το µέγεθος των πεπερασµένων
στοιχείων µειώνεται σηµαντικά στο βραχώδες
υπόβαθρο σε σχέση µε την απορριµµατική µάζα.
Όσον αφορά στις δυναµικές ιδιότητες του
απορριµµατικού υλικού η έµφαση δίνεται στην
ταχύτητα διάδοσης των διατµητικών κυµάτων,
VS, η οποία για την περίπτωση της ελαστικής
απόκρισης µπορεί να λάβει τιµές από 130 έως
400m/sec (Houston et al., 1995 και Idriss et al.,
1995).
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Σχήµα 1. Οι τρεις τυπικές διατοµές Χ.Υ.Τ.Α. που εξετάζονται στην παρούσα εργασία.
Figure1. Geometry of the three waste landfills examined in the current study.
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Σχήµα 2. Καµπύλες αποµείωσης του µέτρου
διάτµησης και αύξησης του λόγου απόσβεσης.
Figure 2. Shear modulus reduction curves and
damping variation curves for waste materials.
Προκειµένου να προσδιοριστεί η επίδραση
αυτής της πιθανής διακύµανσης του VS στη
δυναµική απόκριση των Χ.Υ.Τ.Α. επιλέχθηκαν
τρεις τιµές ταχύτητας διάδοσης του διατµητικού
κύµατος, VS,: (α) Τύπος Α: VS = 160 m/sec, (β)
Τύπος Β: VS = 250 m/sec και (γ) Τύπος Γ: VS =

400 m/sec. Το ειδικό βάρος και στις τρεις περιπτώσειςς ήταν ίσο µε 10 kN/m3. Επίσης για
τη καλύτερη διερεύνηση της ευαισθησίας της
απόκρισης σε σχέση µε τη µη-γραµµική συµπεριφορά του υλικού, χρησιµοποιήθηκαν δύο
ζεύγη καµπύλων (Σχήµα 2) αποµείωσης του
µέτρου διάτµησης–αύξησης του λόγου απόσβεσης: (α) οι καµπύλες των Singh & Murphy
(1990) προερχόµενες από ανάστροφες αναλύσεις και (β) οι καµπύλες του Zekkos (2005)
από εκτεταµένες εργαστηριακές δοκιµές.
Τέλος, για την εξέταση της επίδρασης των
χαρακτηριστικών της σεισµικής διέγερσης
χρησιµοποιήθηκαν τρεις χρονοϊστορίες. Συγκεκριµένα, ένας παλµός Ricker µε κεντρική
συχνότητα στα 2Hz, µία καταγραφή από το
σεισµό του Αιγίου (1995) και µία καταγραφή
(Shin-Kobe) από το σεισµό του Kobe (1995).
Οι διεγέρσεις που επιλέχθηκαν για τις δυναµικές αναλύσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα συχνοτήτων. Οι χρονοϊστορίες επιτάχυνσης των
τριών διεγέρσεων, ανηγµένες σε µέγιστη επιτάχυνση (Peak Ground Acceleration - PGA)
ίση µε 0.01g που αντιστοιχεί στις ελαστικές
αναλύσεις, παρουσιάζονται στο Σχήµα 3. Για
τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών της
απόκρισης στην περίπτωση µικρής και εντονότερης µη-γραµµικής συµπεριφοράς του υλικού
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πραγµατοποιήθηκαν επίσης αναλύσεις µε
χρήση των ίδιων επιταχυνσιογραφηµάτων ανηγµένα σε µέγιστη επιτάχυνση ίση µε 0.1g και
0.36g, αντίστοιχα.
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Στο Σχήµα 4(α) παρουσιάζονται οι συναρτήσεις µεταφοράς των προαναφερθέντων σηµείων για την περίπτωση επιβολής παλµού
Ricker µε µέγιστη επιτάχυνση ίση µε 0.01g σε
Χ.Υ.Τ.Α. απορριµµατικού υλικού Τύπου Α.
Όσον αφορά τα συχνοτικά χαρακτηριστικά των
προσοµοιωµάτων, αποδεικνύεται ότι έχουν
πρώτη ιδιοσυχνότητα ίση µε 2.2Hz, 2Hz και
2.2 Hz, αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, η µέγιστη
τιµή της ενίσχυσης που παρατηρείται στην περιοχή της πρώτης ιδιοσυχνότητας αναφέρεται
στο τρίτο προσοµοίωµα (λίγο µεγαλύτερη από
του πρώτου, περίπου ίση µε 15), πιθανότατα
λόγω των δύο συνόρων (ενός οριζοντίου στη
βάση και ενός κεκλιµένου στα δεξιά) από τα
οποία διαδίδονται τα σεισµικά κύµατα. Είναι
προφανές ότι η διαµόρφωση ιδιαίτερων «τοπογραφικών συνθηκών» επηρεάζει σηµαντικά
την απόκριση φυσικών ή τεχνητών πρανών.
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Σχήµα 3. Χρονοϊστορίες επιταχύνσεων των
τριών διεγέρσεων που χρησιµοποιήθηκαν στις
αναλύσεις. Όλες έχουν υποστεί επικλιµάκια
αναγωγή σε µέγιστη επιτάχυνση: PGA=0.01g.
Figure 3 The acceleration time–histories of the
three excitations used in the analyses;all
scaled to the minimum PGA level: 0.01g.
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Η δυναµική απόκριση των τριών προσοµοιωµάτων εξετάζεται αρχικά µέσω συναρτήσεων
µεταφοράς για τον απλό παλµό Ricker. Ως συνάρτηση µεταφοράς TF (Transfer Function)
ορίζεται ο λόγος του µετασχηµατισµού Fourier
της χρονοϊστορίας της επιτάχυνσης του υπό
εξέταση σηµείου προς τον αντίστοιχο ενός σηµείου της βάσης (δηλαδή, της διέγερσης). Η
συνάρτηση µεταφοράς είναι σηµαντική για την
εκτίµηση της δυναµικής απόκρισης γεωκατασκευών καθώς από αυτήν προσεγγίζονται, πέραν της µέγιστης ενίσχυσης, και τα συχνοτικά
χαρακτηριστικά της γεωκατασκευής. Υπό αυτό
το πρίσµα υπολογίστηκαν οι συναρτήσεις µεταφοράς των σηµείων της δυσµενέστερης απόκρισης του καταστρώµατος των τριών προσοµοιωµάτων. Συγκεκριµένα, τα σηµεία αυτά
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Σχήµα 4. Συναρτήσεις µεταφοράς (TF) των
τριών προσοµοιωµάτων για την περίπτωση
του παλµού Ricker: (α) ελαστικής και (β) µηγραµµικής απόκρισης.
Figure 4. Transfer Functions (TF) of the three
examined models for the Ricker pulse: (a) linear and (b) nonlinear response.
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2.3 Επίδραση των ιδιοτήτων του υλικού
Η επίδραση των δυναµικών ιδιοτήτων του υλικού στην απόκριση εξετάζεται, αφενός σε όρους ταχύτητας διάδοσης του διατµητικού κύµατος (για την ελαστική περίπτωση), και αφετέρου ως προς τις καµπύλες αποµείωσης του
µέτρου διάτµησης – αύξησης του λόγου απόσβεσης (για τις µη γραµµικές περιπτώσεις).
Στην ελαστική περίπτωση η αύξηση της ταχύτητας διάδοσης του διατµητικού κύµατος
συνεπάγεται αύξηση της ιδιοσυχνότητας της
γεωκατασκευής. Η επίδραση αυτή µπορεί να
αποβεί δυσµενής στην περίπτωση που η ιδιοπερίοδος της κατασκευής πλησιάσει την αντίστοιχη της διέγερσης (περίπτωση συντονισµού), ενώ απεναντίας θα είναι ευµενής στην
περίπτωση που αποµακρύνεται από την αντίστοιχη της διέγερσης.
Για την µη-γραµµική περίπτωση συγκρίνεται
η απόκριση του πρώτου προσοµοιώµατος, για
την περίπτωση επιβολής παλµού Ricker µε
µέγιστη επιτάχυνση ίση µε 0.1g σε απορριµµατικό υλικό Τύπου Α, χρησιµοποιώντας τις καµπύλες αποµείωσης του µέτρου διάτµησηςαύξησης του λόγου απόσβεσης των Singh &
Murphy (1990) και Zekkos (2005) (Σχήµα 2).
Στο Σχήµα 5 απεικονίζονται οι σχετικές συναρτήσεις µεταφοράς, από τις οποίες προκύπτει
ότι η µη-γραµµική ιδιοσυχνότητα, αλλά και η
ενίσχυση, µειώνονται πολύ πιο έντονα σύµφωνα µε τις καµπύλες των Singh and Murphy
(1990), σε σχέση µε αυτές που προτείνει ο
Zekkos (2005).
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Singh and Murphy (1990)
Zekkos (2005)
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Στο Σχήµα 4(β) φαίνονται και οι αντίστοιχες
συναρτήσεις για την περίπτωση (όχι ιδιαίτερα
έντονης) µη-γραµµικής απόκρισης των εξεταζόµενων προσοµοιωµάτων (µέγιστη επιτάχυνση 0.1g). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η δυσµενέστερη απόκριση παρατηρείται πάλι στα ίδια
σηµεία, όπως και στην περίπτωση της ελαστικής απόκρισης. Η µη-γραµµική συµπεριφορά
προκαλεί αύξηση της ιδιοπεριόδου της γεωκατασκευής αλλά και µείωση των αναµενόµενων
επιπέδων επιτάχυνσης. Καθώς το δεύτερο
προσοµοίωµα είχε µικρότερη ελαστική ιδιοσυχνότητα από τα άλλα προσοµοιώµατα και εν
γένει µικρότερες τιµές ενίσχυσης, η αποµείωση
της ενίσχυσης είναι η λιγότερο έντονη. Συνεπώς, η δυναµική απόκριση του δεύτερου προσοµοιώµατος για τη µη-γραµµική περίπτωση
πλησιάζει την αντίστοιχη των άλλων δύο προσοµοιωµάτων.
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Σχήµα 5. Επίδραση των καµπύλων αποµείωσης του µέτρου διάτµησης και αύξησης του
λόγου απόσβεσης στην ανελαστική απόκριση
για το προσοµοίωµα 1 - Τύπο Α και διέγερση
Ricker µε PGA 0.1g.
Figure 5. Sensitivity of the nonlinear response
to various proposed curves of modulus reduction and damping ratio increase . Model 1 –
Type A under Ricker pulse with PGA 0.1g.
2.4 Επίδραση των
σεισµικού κραδασµού

χαρακτηριστικών

του

Ο ρόλος της σεισµικής διέγερσης στην απόκριση της γεωκατασκευής εξαρτάται, αφενός
από το συχνοτικό περιεχόµενο του επιταχυνσιογραφήµατος, και αφετέρου από τα επίπεδα
της µέγιστης επιτάχυνσης που καθορίζουν και
το βαθµό της µη-γραµµικότητας του υλικού.
Στο Σχήµα 6 παρουσιάζεται η κατανοµή της
κανονικοποιηµένης επιτάχυνσης ως προς την
µέγιστη επιβαλλόµενη επιτάχυνση για το πρώτο προσοµοίωµα καθ’ ύψος της διατοµής που
διέρχεται από το σηµείο Τ2. Η ελαστική περίπτωση απόκρισης φαίνεται στο Σχήµα 6(α).
Καθώς µειώνεται η κύρια συχνότητα της διέγερσης, αυξάνει η διαφορά της από την ιδιοσυχνότητα της κατασκευής. Σηµειώνεται ότι η
καταγραφή του Kobe έχει την µικρότερη συχνότητα, ακολουθεί του Αιγίου, και τέλος η µεγαλύτερη αντιστοιχεί στον παλµό Ricker. Συνεπώς, η επίδραση του σεισµικού κραδασµού
είναι σχετική, καθώς εξαρτάται άµεσα από την
αρχική (υπό ελαστικές συνθήκες) συνάρτηση
µεταφοράς της γεωκατασκευής.
Η µη-γραµµική περίπτωση απόκρισης παρουσιάζεται στο Σχήµα 6(β). Η µη-γραµµική
συµπεριφορά έχει µεταβάλλει τα συχνοτικά
χαρακτηριστικά της κατασκευής, και συνεπώς
και τη συνάρτηση µεταφοράς. Η αλλαγή αυτή
εξαρτάται τόσο από τις αρχικές ελαστικές τιµές
όσο και από το επίπεδο της επιβαλλόµενης
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επιτάχυνσης και το συχνοτικό περιεχόµενο της
επιβαλλόµενης διέγερσης. Παρατηρείται δυσµενέστερη απόκριση για την καταγραφή του
Αιγίου, σε σχέση µε τις άλλες δύο χρονοϊστορίες, αποτέλεσµα του σύνθετου συσχετισµού
των εµπλεκόµενων παραµέτρων.
α)

β)

Ricker
Αίγιο
Kobe

70

ύψος (m)

65

(Hudson et al., 1994) υπολογίζει τις προαναφερθείσες χρονοϊστορίες ως το λόγο της σεισµικής δύναµης που αναπτύσσεται κατά µήκος
της επιφάνειας ολίσθησης προς το βάρος της
ολισθαίνουσας µάζας. Έπειτα, προσδιορίζονται οι αναπτυσσόµενες µετακινήσεις ως το
διπλό ολοκλήρωµα της σχετικής επιτάχυνσης
της ολισθαίνουσας µάζας. Η σχετική επιτάχυνση είναι η διαφορά µεταξύ της ισοδύναµης επιτάχυνσης και της κρίσιµης επιτάχυνσης. Σηµειώνεται ότι, κρίσιµη θεωρείται η επιτάχυνση
που αντιστοιχεί σε συντελεστή ασφαλείας της
ίσο µε τη µονάδα.
3.2 Αποτελέσµατα αναλύσεων ευστάθειας

60

55
T2

50
0

1

2

3

40

1

2

3

4

α max hor / α base

Σχήµα 6. Κατανοµή καθ’ ύψος της µέγιστης
οριζόντιας κανονικοποιηµένης επιτάχυνσης,
ως προς την µέγιστη τιµή της επιβαλλόµενης
επιτάχυνση: (α) ελαστική και (β) µη-γραµµική
απόκριση.
Figure 6. Variation of the maximum normalized
horizontal acceleration along the height for the
cases of (a) elastic and (b) nonlinear response.
3. ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
3.1 Μεθοδολογία
Ο ρόλος των γεωσυνθετικών στρώσεων στην
δυναµική ευστάθεια γεωκατασκευών είναι καθοριστικός. Κατά την ανάλυση της δυναµικής
ευστάθειας πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η
δυνατότητα ανάπτυξης µετακινήσεων λόγω της
επιβαλλόµενης διέγερσης. Για το λόγο αυτό,
όσον αφορά στη δυναµική ευστάθεια των
προαναφερθέντων τυπικών διατοµών, εξετάζονται δύο περιπτώσεις: (α) ολίσθηση κατά
µήκος της γεωσυνθετικής στεγανωτικής µεµβράνης (β) ολίσθηση κατά µήκος κυκλικής επιφάνειας αστοχίας. Οι κυκλικές επιφάνειες
αστοχίας προσδιορίστηκαν µε ψευδοστατικές
αναλύσεις σύµφωνα µε την µέθοδο της οριακής ισορροπίας.
Η µεθοδολογία που ακολουθείται απαρτίζεται από δύο µέρη. Αρχικά προσδιορίζονται οι
ισοδύναµες χρονοϊστορίες της επιτάχυνσης
(σεισµικοί συντελεστές). Ο κώδικας QUAD4M

Η δυναµική ευστάθεια επηρεάζεται από τις
παραµέτρους που έχουν ήδη αναφερθεί στην
παρούσα διερεύνηση της απόκρισης των γεωκατασκευών (γεωµετρία, δυναµικές ιδιότητες
υλικού και χαρακτηριστικά της διέγερσης). Συγκεκριµένα, στην ανάλυση δυναµικής ευστάθειας οι παράµετροι αυτοί συµπυκνώνονται
στις εξής: (α) µέγιστη επιτάχυνση βάσης
(PGA), (β) ιδιοπερίοδος της κατασκευής (Tstr),
και (γ) χαρακτηριστική περίοδος της καταγραφής (Tm).
Στο Σχήµα 7 παρουσιάζεται η µέγιστη ισοδύναµη οριζόντια επιτάχυνση κανονικοποιηµένη ως προς τη µέγιστη επιβαλλόµενη επιτάχυνση (MHEA/PGA) συναρτήσει του λόγου της
ιδιοπεριόδου της κατασκευής προς την περίοδο της διέγερσης (Tstr/Tm). Τα αποτελέσµατα
των αναλύσεων ευστάθειας όλων των εξεταζόµενων περιπτώσεων περιλαµβάνονται στο
σχήµα αυτό. Η περίπτωση της κυκλικής επιφάνειας ολίσθησης (Σχήµα 7α) παρουσιάζει εν
γένει µεγαλύτερες τιµές της παραµέτρου αυτής
σε σχέση µε την περίπτωση ολίσθησης στη
βάση (Σχήµα 7β). Σηµαντικό είναι επίσης το
γεγονός ότι, για την περίπτωση της κυκλικής
επιφάνειας ολίσθησης (Σχήµα 7α) και όταν η
ιδιοπερίοδος της κατασκευής είναι µικρότερη
της διπλάσιας τιµής της περιόδου της διέγερσης, ο σεισµικός συντελεστής είναι µεγαλύτερος από το 50% της µέγιστης επιτάχυνσης
βάσης. Σηµειώνεται ότι η τιµή αυτή προτείνεται
για τον σχεδιασµό συναφών γεωτεχνικών έργων από τον ισχύοντα ελληνικό αντισεισµικό
κανονισµό (ΕΑΚ 2000).
Εξαίρεση αποτελεί το τρίτο προσοµοίωµα,
όπου η ολίσθηση κατά µήκος των γεωσυνθετικών είναι πιο κρίσιµη, καθώς για την περίπτωση αυτή προκύπτουν µεγαλύτερες τιµές τόσο
για τον σεισµικό συντελεστή όσο και για τις αναπτυσσόµενες µετακινήσεις.
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5

(α)

Επιπλέον, συγκρίθηκαν οι µετακινήσεις που
αναπτύσσονται στις δύο εξεταζόµενες µορφές
αστοχίας. Στο Σχήµα 8 παρουσιάζεται η διαφορά της σχετικής µετακίνησης κατά µήκος της
κυκλικής επιφάνειας αστοχίας από την σχετική
µετακίνηση κατά µήκος των στεγανωτικών γεωσυνθετικών στρώσεων στη βάση για τα προσοµοιώµατα 1 και 2. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι για την περίπτωση των υπεργείων
Χ.Υ.Τ.Α. η κρίσιµη µορφή αστοχίας είναι πιθανώς η κυκλική επιφάνεια που προκύπτει από
την οριακή ισορροπία του πρανούς, και όχι η
ολίσθηση κατά µήκος των γεωσυνθετικών
στρώσεων.

Ricker
Αίγιο
Kobe

4

3

MHEA
PGA
2

1

0
0

(β)

1

5

2

Tstr / T m

3

4

12

∆d (cm)

8
4

4

3

MHEA
PGA

0
2

0

1

0
0

1

2

Tstr / T m

3

Σχήµα 7. Συσχέτιση του λόγου της µέγιστης
ισοδύναµης οριζόντιας επιτάχυνσης προς την
µέγιστη
επιβαλλόµενη
επιτάχυνση
(MHEA/PGA) συναρτήσει του λόγου της ιδιοπεριόδου της κατασκευής προς την περίοδο
της διέγερσης (Tstr/Tm): (α) κυκλικής επιφάνειας
ολίσθησης και (β) ολίσθησης στη βάση.
Figure 7. Ratio of maximum horizontal equivalent acceleration (MHEA) to PGA is presented
in variation to the ratio of the eigenperiod of
the landfills to the mean period of the excitation for: (a) circular slip surface and (b) base
sliding case.
Στο τρίτο προσοµοίωµα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά την εξέταση της δυναµικής απόκρισης, οι αναπτυσσόµενες επιταχύνσεις είναι
εν γένει µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των
προσοµοιωµάτων 1 και 2, πιθανότατα λόγω
των δύο συνόρων εκ των οποίων εισέρχονται
τα σεισµικά κύµατα εντός της γεωκατασκευής.

4

0.4

0.8

1.2

T str / Tm

1.6

2

Σχήµα 8. Συσχέτιση της διαφοράς, (∆d), µεταξύ των αναπτυσσόµενων µετακινήσεων στην
περίπτωση κυκλικής επιφάνειας ολίσθησης και
ολίσθησης στη βάση συναρτήσει του λόγου της
ιδιοπεριόδου της κατασκευής προς την περίοδο της διέγερσης (Tstr/Tm).
Figure 8. Difference of displacement, (∆d), between the circular slip surface case and the
base sliding case, in variation to the ratio of
eigenperiod to mean excitation’s period
(Tstr/Tm).
4. ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΓΕΩΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ
4.1 Παραδοχές αριθµητικών αναλύσεων
Η σεισµική συµπεριφορά των γεωκατασκευών
ως τώρα εξετάστηκε µε τη θεώρηση ότι τα δύο
φαινόµενα (δηλαδή η απόκριση της κατασκευής, και η ολίσθηση των επιφανειών αστοχίας)
δρουν ανεξάρτητα µεταξύ τους και το ένα έπεται του άλλου. Στην πραγµατικότητα όµως, η
ολίσθηση κατά µήκος των γεωσυνθετικών και
η απόκριση της γεωκατασκευής είναι δύο φαινόµενα που συµβαίνουν ταυτόχρονα, και όπως
έχει επισηµανθεί και από άλλους ερευνητές
(Rathje & Bray, 2000), τα δύο φαινόµενα αλληλεπιδρούν δυναµικά µεταξύ τους.
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Προκειµένου να εξεταστεί το φαινόµενο της
αλληλεπίδρασης της ολίσθησης στη βάση της
γεωκατασκευής και της απόκρισής της, µορφώθηκαν προσοµοιώµατα πεπερασµένων
στοιχείων στον κώδικα ABAQUS (2003). Εξετάστηκε το πρώτο προσοµοίωµα του Σχήµατος 1 και για τους τρεις τύπους απορριµµατικού υλικού που έχουν αναφερθεί (Α, Β, και Γ).
Η διακριτοποίηση έγινε πάλι µε τριγωνικά
στοιχεία επίπεδης παραµόρφωσης, και η γεωσυνθετική στρώση προσοµοιώθηκε ως επιφάνεια κατά µήκος της οποίας υπάρχει δυνατότητα ολίσθησης. Η συµπεριφορά της διεπιφάνειας χαρακτηρίζεται από τριβή τύπου Coulomb, ενώ η ελαστική παραµόρφωση στη διεπιφάνεια θεωρείται αµελητέα. Η διατµητική αντοχή της διεπιφάνειας θεωρήθηκε ότι χαρακτηρίζεται από γωνία τριβής ίση µε 11ο, γωνία
η οποία αποτελεί χαρακτηριστική τιµή της δυναµικής γωνίας τριβής γεωσυνθετικών διεπιφανειών σύµφωνα µε τους De & Zimmie
(1998).

σθηση στη βάση της γεωκατασκευής. Εν γένει,
η πιο σηµαντική επίδραση της ολίσθησης
παρατηρείται στην απόκριση του υλικού Τύπου
Β, όπου τα επίπεδα της ενίσχυσης µειώνονται
σηµαντικά για εύρος συχνοτήτων από 1 έως 5
Hz.
Σε αυτή τη περίπτωση αντιστοιχούν και τα
µεγαλύτερα επίπεδα αναπτυσσόµενων µετακινήσεων. Μικρότερη είναι η επίδραση της ολίσθησης για την περίπτωση της απόκρισης του
πρώτου προσοµοιώµατος µε υλικό Τύπου Γ,
καθώς και οι αναπτυσσόµενες µετακινήσεις
είναι οι µικρότερες που παρατηρούνται. Τέλος,
ένα σηµαντικό στοιχείο της συζευγµένης απόκρισης µε την ολίσθηση είναι ότι για την περίπτωση υλικού Τύπου Α και Β εµφανίζεται σηµαντική ενίσχυση σε µία συχνότητα περίπου
2.5 φορές µεγαλύτερη από την ελαστική ιδιοσυχνότητα της κατασκευής.
16

ελαστική περίπτωση
περίπτωση ολίσθησης

Τύπος A

12

TF

4.2 Αποτελέσµατα αναλύσεων

8
4
0
16

Τύπος B

12

TF

Οι αναπτυσσόµενες µετακινήσεις (µέγιστες
dmax, και µόνιµες dper) στο µέσο της βάσης του
πρώτου προσοµοιώµατος (προβολή του σηµείου Τ2) παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 για
την περίπτωση επιβολής παλµού Ricker µε
µέγιστη επιτάχυνση ίση µε 0.36g. Παρατηρείται
ότι η µέγιστη τιµή της µετακίνησης δεν συµπίπτει µε τη µόνιµη παραµόρφωση µετά το πέρας της διέγερσης. Επιπλέον, διαπιστώνεται
ότι τα δυναµικά χαρακτηριστικά της γεωκατασκευής και του κραδασµού (Tstr/Tm) επηρεάζουν την ανάπτυξη των ολισθήσεων.

8
4
0

Tstr/Tm
dperm (mm)
dmax (mm)

Τύπος Α
1.35
11
18

Τύπος Β
0.85
14
18

Τύπος Γ
0.54
10
15

Στο Σχήµα 9 παρουσιάζονται οι συναρτήσεις µεταφοράς του εξεταζόµενου προσοµοιώµατος για όλους τους τύπους υλικού (Α, Β και
Γ). Οι συναρτήσεις µεταφοράς έχουν υπολογιστεί για το σηµείο της δυσµενέστερης απόκρισης (Τ2), για την περίπτωση ελαστικής απόκρισης, και απόκρισης συζευγµένης µε ολί-

16

Τύπος Γ

12

TF

Πίνακας 1. Αναπτυσσόµενες µετακινήσεις κατά
µήκος της επιφάνειας των γεωσυνθετικών υλικών για τις εξεταζόµενες περιπτώσεις.
Table 1. Calculated displacements along the
geosynthetic interface for the examined cases.
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Σχήµα 9. Συναρτήσεις µεταφοράς για την περίπτωση της συζευγµένης απόκρισης µε την
ολίσθηση.
Figure 9. Transfer Functions (TF) of the coupled response of the geostructure.
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Από την προηγούµενη παράγραφο έγινε σαφές ότι η ανάπτυξη ολισθήσεων στη βάση της
γεωκατασκευής δεν περιορίζει κατ’ ανάγκη την
απόκριση της κατασκευής. Εποµένως, είναι
πιθανή η ανάπτυξη ικανού επιπέδου επιταχύνσεων που θα προκαλούσε το ενδεχόµενο
αστάθειας των πρανών. Προκειµένου να µελετηθεί η περίπτωση της διπλής ολίσθησης τόσο
κατά µήκος πιθανής επιφάνειας ολίσθησης του
πρανούς όσο και κατά µήκος της γεωσυνθετικής στρώσης της βάσης, µορφώθηκε ένα αναλυτικό προσοµοίωµα βάσει των αρχών του αντίστοιχου απλού προσοµοιώµατος του Newmark (1965).
Το προσοµοίωµα του Σχήµατος 10 αποτελείται από δύο άκαµπτα σώµατα µε δυνατότητα ολίσθησης στη βάση του καθενός από αυτά.
Τα δύο σώµατα χαρακτηρίζονται από µάζες m1
και m2 αντίστοιχα, ενώ οι δύο διεπιφάνειες µε
γωνία τριβής φ1 και φ2 αντιστοίχα.

ανώτερου σώµατος αναπτύσσεται πρώτη, λόγω της µικρότερης κρίσιµης τιµής της επιτάχυνσης για την έναρξη της ολίσθησης. Παρόλο
που η γωνία τριβής της ανώτερης διεπιφάνειας
είναι µεγαλύτερη από την κατώτερη, η κρίσιµη
τιµή της επιτάχυνσης είναι µικρότερη ως αποτέλεσµα δύο συνθηκών: (α) η ανώτερη επιφάνεια είναι κεκλιµένη, και (β) κατά την ολίσθηση
του άνω τεµάχους µέρος των δυνάµεων επαφής µεταβιβάζεται στο κατώτερο τέµαχος αυξάνοντας την κρίσιµη τιµή της επιτάχυνσής
του. Συνεπώς, τα χαρακτηριστικά της ολίσθησης του άνω τεµάχους επηρεάζουν την ολίσθηση του κατώτερου.
κατώτερο τέµαχος
βάση
ανώτερο τέµαχος

5
2.5

α (m/sec2)

5. ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

0
-2.5
-5
0.4

tanφ2

0.2

m1
m2

α

v (m/sec)

tanφ1

0
-0.2
-0.4

Στο Σχήµα 11 παρουσιάζονται οι χρονοϊστορίες των αναπτυσσόµενων επιταχύνσεων,
ταχυτήτων και µετακινήσεων των δύο ολισθαινόντων τεµαχών για την περίπτωση επιβαλλόµενης επιτάχυνσης Ricker µε µέγιστη επιτάχυνση ίση µε 0.5g. Ο λόγος των µαζών των
δύο τεµαχών m1/m2 θεωρήθηκε ίσος µε 0.1, η
γωνία του επιπέδου αστοχίας ίση µε 15ο, ενώ η
γωνία τριβής της άνω διεπιφάνειας 23ο και της
κατώτερης διεπιφάνειας 16ο. η διεπιφάνεια µεταξύ των δύο σωµάτων είναι κεκλιµένη, ενώ η
διεπιφάνεια στη βάση του δεύτερου σώµατος
είναι οριζόντια.
Η διπλή ολίσθηση συµβαίνει σε αυτή τη περίπτωση λίγο µετά τα 0.4sec. Η ολίσθηση του

0.06
0.04

d (m)

Σχήµα 10. Το απλό προσοµοίωµα που χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυση της συµπεριφοράς διπλής επιφάνειας ολίσθησης.
Figure 10. The simple model developed to
simulate analytically the double sliding phenomena.

0.02
0
-0.02
0

0.4

0.8

t (sec)

1.2

1.6

2

Σχήµα 11. Χρονοϊστορίες επιτάχυνσης, ταχύτητας και µετακίνησης της επιβαλλόµενης διέγερσης, του κατώτερου και του ανώτερου τεµάχους του προσοµοιώµατος.
Figure 11. Αcceleration, velocity and displacement time histories of the base excitation,
of the lower block, and of the upper block of
the model.
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία αποδείχθηκε ο σηµαντικός ρόλος των γεωσυνθετικών υλικών στην
σεισµική απόκριση και ευστάθεια γεωκατασκευών. Αρχικά προσδιορίστηκε η επίδραση
παραµέτρων όπως η γεωµετρία, οι ιδιότητες
του υλικού, και τα χαρακτηριστικά του σεισµικού κραδασµού στη δυναµική απόκριση. Η επίδραση αυτή είναι άµεσα συνδεδεµένη και µε
τη δυναµική ευστάθεια. Το γεγονός αυτό έγινε
εµφανές κατά τον υπολογισµό των παραµενουσών παραµορφώσεων στην περίπτωση
της ολίσθησης κατά µήκος της γεωσυνθετικής
στεγανωτικής στρώσης βάσης και της κυκλικής
επιφάνειας ολίσθησης.
Επειδή τα δύο φαινόµενα (η απόκριση της
γεωκατασκευής και η ανάπτυξη ολισθήσεων)
δεν είναι µεταξύ τους ανεξάρτητα, εξετάσθηκε
και η αλληλεπίδρασή τους. Παρόλο που συνήθως θεωρείται ότι η ολίσθηση δρα ευεργετικά
στη δυναµική απόκριση της κατασκευής, η ενίσχυση αποδείχθηκε ότι: (α) µπορεί να λάβει
σηµαντικές τιµές, και (β) εξαρτάται τόσο από το
µέγεθος των αναπτυσσόµενων µετακινήσεων
όσο και από τα συχνοτικά χαρακτηριστικά της
κατασκευής και της επιβαλλόµενης διέγερσης.
Επιπλέον, η πιθανότητα ανάπτυξης δύο επιφανειών ολίσθησης ανέδειξε την επίδραση των
γεωσυνθετικών στρώσεων και των ιδιοτήτων
τους στις αναπτυσσόµενες σεισµικές µετακινήσεις στα πρανή των γεωκατασκευών. Με δεδοµένη τη σεισµική τρωτότητα των γεωκατασκευών και καθώς τα γεωσυνθετικά υλικά
χρησιµοποιούνται πλέον ευρέως στην κατασκευή τους, το θέµα της επίδρασης των γεωσυνθετικών στη σεισµική συµπεριφορά γεωκατασκευών παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον
και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και περαιτέρω
επιστηµονική διερεύνηση.
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