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Εισαγωγή
Η Ελλάδα γεωγραφικά είναι σε μία περιοχή με έντονη σεισμικότητα, και κατέχει σύμφωνα με
στατιστικά στοιχεία από άποψη σεισμικότητας την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και την Ευρώπη, καθώς
και την έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην εντατική διερεύνηση
θεμάτων της αντισεισμικής μηχανικής από ερευνητικούς φορείς της χώρας και την εφαρμογή
σύγχρονων (και με διεθνή κριτήρια) Ελληνικών Αντισεισμικών Κανονισμών, τα τελευταία
τουλάχιστον 20 χρόνια, ξεκινώντας με τη θέσπιση του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού
(ΝΕΑΚ 1995) και όλων των μετεξελίξεων του μέχρι σήμερα (ΕΑΚ 2000, ΕΚΩΣ 2000, κλπ.). Από το
2010 ξεκίνησε η διαδικασία παράλληλης εφαρμογής των Ευρωκωδίκων, με τον ΕC8 για αντισεισμικό
σχεδιασμό. Ένα από τα διεθνώς ανοικτά προς διερεύνηση θέματα στο πεδίο της αντισεισμικής
μηχανικής, αν και οι πρώτες εργασίες πάνω σε αυτό εμφανίζονται ήδη από την δεκαετία 1950,
αποτελεί το φαινόμενο της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής κατά τη διάρκεια ενός
σεισμικού συμβάντος (Wolf 1985). Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία προβλήματος, όπου κατά μήκος της
επιφάνειας ενός στοιχείου σε επαφή με το έδαφος, οι τάσεις που αναπτύσσονται δεν μπορούν να
υπολογιστούν σωστά χωρίς τον προσδιορισμό της παραμόρφωσης στη διεπιφάνεια αυτή. Η θεώρηση
της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής οδηγεί σε τροποποίηση της απόκρισης της κατασκευής σε
σχέση με τη θεώρηση της απλής πάκτωσης, λαμβάνοντας υπόψη και την απόσβεση λόγω του
εδαφικού υλικού και την απόσβεση λόγω ακτινοβολίας της σεισμικής φόρτισης. Η αλληλεπίδραση
εδάφους-κατασκευής είναι σημαντική για δύσκαμπτες κατασκευές θεμελιωμένες σε ενδόσιμα εδάφη,
όπως η περίπτωση του κτιρίου που εξετάζεται στην παρούσα εργασία. Οι μεθοδολογίες για την
υπολογιστική μελέτη του φαινομένου διακρίνονται σε άμεσες (direct methods) και έμμεσες
(substructure methods). Στις άμεσες μεθοδολογίες προσομοιώνεται η κατασκευή, το θεμέλιο και το
έδαφος ταυτόχρονα (με χρήση πεπερασμένων στοιχείων, ενίοτε σε συνδυασμό με συνοριακά
στοιχεία) και είναι κατάλληλες και για τη θεώρηση φαινομένων μη-γραμμικής συμπεριφοράς. Οι
έμμεσες μεθοδολογίες είναι κατάλληλες μόνο για γραμμικές αναλύσεις και είναι υπολογιστικά
λιγότερο απαιτητικές, και γι’ αυτό το λόγο υιοθετούνται μέχρι σήμερα από τους κανονισμούς. Σε
αυτές διαχωρίζεται το όλο σύστημα σε επιμέρους τμήματα (έδαφος-θεμελίωση-ανωδομή),
λαμβάνοντας υπόψη την κινηματική και αδρανειακή αλληλεπίδραση μεταξύ τους, με τη χρήση
γενικευμένων ελατηρίων εδάφους στις αντίστοιχες διεπιφάνειες. Η κινηματική αλληλεπίδραση
αναφέρεται στην ύπαρξη του θεμελίου, η οποία διαφοροποιεί την κίνηση του ελευθέρου πεδίου. Οι
κύριες παράμετροι που επηρεάζουν την κινηματική αλληλεπίδραση είναι το μέγεθος του θεμελίου και
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το βάθος θεμελίωσης. Ο συνυπολογισμός της κινηματικής αλληλεπίδρασης συνεπάγεται την
τροποποίηση της εδαφικής κίνησης του ελεύθερου πεδίου σε κίνηση που εισάγεται στη βάση των
θεμελίων (foundation input motion). Η αδρανειακή αλληλεπίδραση οφείλεται στην μάζα της
θεμελίωσης και του περιβάλλοντος εδάφους, και επίσης επηρεάζει την απόκριση της ανωδομής για
σεισμική δράση που ορίζεται στη διεπιφάνεια θεμελίου-εδάφους.
Αντικείμενο της παρούσης εργασίας αποτελεί η μελέτη του φαινομένου δυναμικής
αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής σε κτίριο Ο/Σ του συγκροτήματος του Διοικητηρίου της
Λευκάδας λόγω του κύριου σεισμού της 26-1-2014 στην γειτονική Κεφαλονιά. Στις αρχές του 2014,
το νησί της Κεφαλονιάς χτυπήθηκε από δύο ισχυρούς κύριους σεισμούς, έναν μεγέθους M6.1 στις 26
Ιανουαρίου 2014 (ακολουθούμενο από ισχυρό μετασεισμό μεγέθους M5.5 την ίδια μέρα) και έναν
μεγέθους M6.0 στις 3 Φεβρουαρίου 2014. Και οι δύο σεισμοί σχετίζονται με το ρήγμα
μετασχηματισμού της Κεφαλονιάς, ένα δεξιόστροφο ρήγμα ολίσθησης με ανάστροφη συνιστώσα.
(Theodoulidis et al., 2016). Στο υπόγειο του κτιρίου του Διοικητηρίου της Λευκάδας υπάρχει ένας
επιταχυνσιογράφος υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων που εγκαταστάθηκε
και συντηρείται από τον ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ, που κατέγραψε τις επιταχύνσεις. Παράλληλα, σε απόσταση
περίπου 70m από το κτίριο, είχε εγκατασταθεί από το ΙΤΣΑΚ το 2012, στο πλαίσιο ερευνητικού
προγράμματος (Karakostas & Papanikolaou, 2014) αντίστοιχος επιταχυνσιογράφος σε συνθήκες
ελευθέρου πεδίου, με στόχο, μεταξύ άλλων, και τη μελέτη φαινομένων αλληλεπίδρασης εδάφουςκατασκευής (Σχ. 1).

Σχ. 1 Κτίριο Διοικητηρίου Λευκάδας (κίτρινη έλλειψη) και θέση επιταχυνσιογράφου ελευθέρου
πεδίου (κίτρινο βέλος)
Από μια πρώτη σύγκριση των δύο καταγραφών του σεισμού της 26-1-2014 προκύπτει ότι τα
πλάτη των επιταχύνσεων που καταγράφηκαν στο ελεύθερο πεδίο είναι μεγαλύτερα από αυτά του
επιταχυνσιογράφου στο υπόγειο του κτιρίου, ενώ το συχνοτικό περιεχόμενο της καταγραφής του
ελευθέρου πεδίου είναι πλουσιότερο (Σχ. 2).
Περιγραφή κτιρίου Διοικητηρίου Λευκάδας και τρισδιάστατα υπολογιστικά προσομοιώματα
Το κτίριο αποτελεί μέρος συγκροτήματος πέντε κτιρίων (Σχ. 3α) στα οποία στεγάζεται το
Διοικητήριο της Λευκάδας και κατασκευάσθηκε το 2009. Μελετήθηκε αρχικά τον Ιούλιο του 1991,
ενώ έγινε αναπροσαρμογή της μελέτης τον Αύγουστο του 2007 σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ελληνικού Κανονισμού Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ 2000) και του Ελληνικού Αντισεισμικού
Κανονισμού (ΕΑΚ 2000), καθώς και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.
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Σχ. 2 Καταγραφές ελευθέρου πεδίου (μπλε) και βάσης κτιρίου (πορτοκαλί) για το σεισμό της
Κεφαλονιάς της 26-1-2014

(α)

(β)

Σχ. 3 (α) Κάτοψη συγκροτήματος Διοικητηρίου Λευκάδας (β) Καθ’ ύψος τομή του κτιρίου ΙΙΙ
Το υπό μελέτη στατικώς ανεξάρτητο κτίριο (Σχ. 3α, Τμήμα ΙΙΙ) αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο
και 1ο όροφο (Σχ. 3β). Το εμβαδόν του κάθε ορόφου είναι 761m2, ενώ το ύψος είναι 3m στο υπόγειο
και 3.25m στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο. Το κτίριο έχει στο μέσο του ένα αίθριο με εμβαδό
114.95m2. Στα Σχ. 4α,β παρουσιάζονται οι ξυλότυποι των πλακών του κτιρίου. Η θεμελίωση
αποτελείται από πεδιλοδοκούς συνδεόμενες μεταξύ τους σε μορφή σχάρας (Σχ. 4γ).

(α)
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(β)

(γ)
Σχ. 4 Κτίριο Διοικητηρίου Λευκάδας : (α) Ξυλότυπος οροφής πρώτου ορόφου (β) Ξυλότυπος οροφής
υπογείου και ισογείου (γ) Ξυλότυπος θεμελίωσης
Όπως προαναφέρθηκε, στην παρούσα εργασία γίνεται μία πρώτη προσπάθεια αναλυτικήςαριθμητικής αποτίμησης της επίδρασης του φαινομένου της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφουςκατασκευής στην παρατηρηθείσα διαφορά των καταγραφών. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν
καταρχάς τρισδιάστατα προσομοιώματα με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (ΜΠΣ) (Bathe
1982). Πιο συγκεκριμένα, έχουμε πλήρη προσομοίωση των πλακών των ορόφων με επιφανειακά
πεπερασμένα στοιχεία, καθώς και με την εναλλακτική παραδοχή διαφραγματικής λειτουργίας των
πλακών. Οι αναλύσεις έγιναν με το πρόγραμμα SAP (2000) και χρησίμευσαν στην αποτίμηση των
δυναμικών χαρακτηριστικών (ιδιοτιμών και ιδιομορφών) του κτιρίου υπό συνθήκες πάκτωσης στη
βάση του (Σχ. 5α,β). Η ανάπτυξη του πλήρους προσομοιώματος έγινε με κύριο στόχο την
επιβεβαίωση της διαφραγματικής λειτουργίας των πλακών στο συγκεκριμένο κτίριο, η οποία δεν είναι
εκ των προτέρων προφανής, λόγω του μεγάλου μεγέθους του ανοίγματος του αιθρίου και της μη
ορθογωνικής, επιμήκους κάτοψης του κτιρίου.
Για την προσομοίωση των πεδιλοδοκών της θεμελίωσης κρίθηκε καταλληλότερος ο συνδυασμός
ενός γραμμικού ορθογωνικού πεπερασμένου στοιχείου με ένα επιφανειακό για κάθε διατομή, τα οποία
ενώνονται εγκάρσια (Σχ. 6α,β). Αυτός ο τρόπος προσομοίωσης επιτρέπει τη διάκριση της στάθμης
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θεμελίωσης, δηλαδή της στάθμης που εφαρμόζεται η σεισμική δόνηση, από τη στάθμη της πλάκας
του υπογείου, εκεί δηλαδή που είναι εγκατεστημένος ο επιταχυνσιογράφος.

(α)
(β)
Σχ. 5 Τρισδιάστατα αναλυτικά προσομοιώματα κτιρίου με (α) προσομοίωση των πλακών των
ορόφων με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία και (β) θεώρηση διαφραγματικής λειτουργίας πλακών
Στον Πίνακα 1 παρατίθενται τα φορτία υπολογισμού και οι λοιπές παραδοχές που
χρησιμοποιήθηκαν για τις αριθμητικές αναλύσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο
ανάπτυξης των τρισδιάστατων προσομοιωμάτων παρουσιάζονται στη διπλωματική εργασία του
Κoντογιάννη (2015).

(α)
(β)
Σχ. 6 (α) Πεδιλοδοκός θεμελίωσης κτιρίου και (β) προσομοίωση με συνδυασμό γραμμικού (μπλε) και
επιφανειακού (κόκκινου) τύπου πεπερασμένων στοιχείων
Για τον υπολογισμό των ιδιομορφικών χαρακτηριστικών του κτιρίου, ως ταλαντούμενη μάζα

θεωρήθηκε η αντιστοιχούσα στο συνδυασμό G+0.3Q. Στον Πιν. 2 παρουσιάζονται οι τρεις
κύριες ιδιοτιμές όπως προέκυψαν από το πλήρες προσομοίωμα του Διοικητηρίου και από αυτό
με τα στερεά διαφράγματα. Παρατηρείται μία ιδιαίτερα καλή συμφωνία των αποτελεσμάτων,
γεγονός που επιβεβαιώνει την ορθότητα της παραδοχής της διαφραγματικής λειτουργίας των
πλακών του κτιρίου και τη διαδικασία ανάπτυξης του αντίστοιχου προσομοιώματος. Τα
αποτελέσματα του απλούστερου προσομοιώματος χρησιμοποιήθηκαν στις περαιτέρω
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αναλύσεις. Οι αντίστοιχες τρεις κύριες ιδιομορφές του κτιρίου, όπως προκύπτουν από το
προσομοίωμα της διαφραγματικής λειτουργίας, παρουσιάζονται στο Σχ. 7.
Πιν. 1 Φορτία υπολογισμού και γενικές παραδοχές για την ανάλυση

Υλικά
Σκυρόδεμα
Σεισμός
Παράμετροι ελαστικού φάσματος σχεδιασμού
Σεισμική ζώνη
Κατηγορία σπουδαιότητας
Κατηγορία εδάφους
Συντελεστής συμπεριφοράς
Φορτία
Μόνιμα
Βάρος σκυροδέματος
Επικάλυψη δαπέδων
Επικάλυψη δωμάτων
Τοίχοι δρομικοί
Τοίχοι μπατικοί
Κινητά
Γενικά
Κλιμακοστασίων
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Μη βατές στέγες
Έδαφος
Επιτρεπόμενη τάση εδάφους
Κανονισμοί
Κανονισμός φορτίσεων δομικών έργων
Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος (Ε.Κ.Ω.Σ 2000)
Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (Ε.Α.Κ 2000)

C20/25
ΙΙΙ
Σ4
Γ

α=0.36
γ1=1.3
Τ2=0.8
q=3.50

25.0
1.20
2.00
2.10
3.60

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m3
kN/m3

2.00
5.00
5.00
0.60

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

S=200

kN/m2

Πιν. 2 Κύριες ιδιοτιμές του κτιρίου του Διοικητηρίου Λευκάδος (τρισδιάστατα προσομοιώματα)
Ιδιομορφή

Διεύθυνση

1
2
3

Υ-Υ
Χ-Χ
Στροφική

Περίοδος (sec)
Πλήρες προσομοίωμα
Προσομοίωμα διαφραγματικής
επιφανειακών στοιχείων
λειτουργίας πλακών
0.144
0.129
0.118

0.158
0.153
0.120

Ανάπτυξη απλοποιητικού αναλυτικού προσομοιώματος για παραμετρικές διερευνήσεις
Λόγω έλλειψης, κατά τη φάση των εδώ παρουσιαζόμενων πρωταρχικών διερευνήσεων, επαρκών
πληροφοριών για τις εδαφικές ιδιότητες στη θέση του κτιρίου, αποφασίσθηκε η διενέργεια
παραμετρικών διερευνήσεων χρονοϊστορίας της απόκρισης της κατασκευής για διάφορες τιμές του
μέτρου ελαστικότητας Ε του εδάφους, θεωρώντας ως διεγείρουσα δύναμη την καταγραφή στη θέση
του ελευθέρου πεδίου και συγκρίνοντας την πραγματική καταγραφή της απόκρισης του κτιρίου από
τον επιταχυνσιογράφο στο υπόγειο του σε σχέση με την αναλυτικά αποτιμώμενη απόκριση στην ίδια
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θέση. Τα αποτελέσματα των τρισδιάστατων προσομοιωμάτων χρησίμευσαν για την ανάπτυξη
κατάλληλου απλοποιητικού προσομοιώματος του κτιρίου ως τριβάθμιου ταλαντωτή. Ακολούθως, με
την εισαγωγή μεταφορικών και στροφικού ελατηρίων στη βάση του, ο τριβάθμιος ταλαντωτής
χρησιμοποιήθηκε (έναντι των πολύ πιο χρονοβόρων τρισδιάστατων προσομοιωμάτων) για την
προαναφερθείσα παραμετρική διερεύνηση της χρονοϊστορίας της απόκρισης της κατασκευής. Από
την ιδιομορφική ανάλυση του ταλαντωτή, αρχικά θεωρούμενου ως πακτωμένου στο έδαφος, και για
τις διευθύνσεις Χ-Χ και Υ-Υ ξεχωριστά, προέκυψαν οι ιδιοτιμές του Πιν. 3, ενώ οι αντίστοιχες
ιδιομορφές παρουσιάζονται στο Σχ. 8.

(α)

(β)

(γ)
Σχ. 7 Οι τρεις κύριες ιδιομορφές του Διοικητηρίου Λευκάδος: (α) Μεταφορική Υ-Υ (β) Μεταφορική
Χ-Χ (γ) Στροφική
Η πρακτική αντιμετώπιση του προβλήματος γίνεται στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια με
ελαστική θεώρηση της συμπεριφοράς του εδάφους, παραλείποντας τις αδρανειακές του ιδιότητες και
κατά ένα ποσοστό τις αποσβεστικές ιδιότητες. Για το σκοπό αυτό το έδαφος προσομοιώνεται με τη
βοήθεια υποκατάστατων διακριτών ελατηρίων, των οποίων οι ελαστικές σταθερές θεωρούνται στην
παρούσα φάση ανεξάρτητες της συχνότητας ταλάντωσης, υπολογιζόμενες συναρτήσει των ελαστικών
σταθερών του εδάφους ως ελατήρια στατικού τύπου (Σχ. 9).
Πιν. 3 Κύριες ιδιοτιμές του κτιρίου του Διοικητηρίου Λευκάδος (απλοποιητικό προσομοίωμα)

1
2
3

Διεύθυνση
Υ-Υ
Χ-Χ
Υ-Υ

Περίοδος (sec)
0.173
0.154
0.031
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(α)

(β)

(γ)

Σχ. 8 Οι τρεις κύριες ιδιομορφές του Διοικητηρίου Λευκάδος: (α) Μεταφορική, Υ-Υ (β) Μεταφορική
Χ-Χ (γ) Μεταφορική Υ-Υ
Η παραμετρική προσέγγιση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση συντελεστών δυσκαμψίας για
στατικές ελατηριακές τιμές του εδάφους που προτείνονται στην εργασία των Mylonakis et al. (2002).
Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι οι ελατηριακές σταθερές εξαρτώνται εν γένει από τις διαστάσεις της
κάτοψης της θεμελίωσης και από το βάθος εγκιβωτισμού της, ενώ σημαντικής σπουδαιότητας είναι τα
αδρανειακά χαρακτηριστικά του εδάφους όπου αυτή εδράζεται, όπως το μέτρο διάτμησης G, ο λόγος
Poisson ν, η πυκνότητα γ, η ταχύτητα διάδοσης κύματος c και η κυκλική συχνότητα διέγερσης του
εδάφους ω.

(α)
(β)
Σχ. 9. (α) Ελαστικές σταθερές εδάφους (β) Δυναμικό μοντέλο ταλαντωτή σε ενδόσιμο έδαφος
(από Αναστασιάδης Κ. “Αντισεισμικές Κατασκευές Ι”, Α’ Τόμος, Εκδόσεις Ζήτη, 2007)
Όπως προαναφέρθηκε, η παραμετρική διερεύνηση είχε στόχο τον προσδιορισμό ενός εύρους
τιμών του μέτρου ελαστικότητας του εδάφους, για το οποίο υπάρχει ικανοποιητική σύμπτωση μεταξύ
των προβλέψεων του αναλυτικού προσομοιώματος και των πραγματικών καταγραφών. Οι παράμετροι
της πυκνότητας και ο λόγος Poisson θεωρήθηκαν σταθερές τιμές και ίσες με γ=2 t/m3 και ν=0.3
αντίστοιχα.
Ο Πιν. 4 παραθέτει τις τελικές τιμές των ελατηριακών σταθερών που υπολογίστηκαν, ενώ στα
διαγράμματα του Σχ. 10 διαφαίνονται οι διαφορές θεώρησης του εγκιβωτισμού της θεμελίωσης σε
σχέση με την επιφανειακή.
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Πιν. 4α. Στατικά μεταφορικά ελατήρια εγκιβωτισμένης θεμελίωσης
Modulus Of
Elasticity (MPa)
0.5
1
2
3
4
5
6

Kz,emb,static
(kN/m)
21489.14
42978.29
85956.58
128934.87
171913.15
214891.44
257869.73

Ky,emb,static
(kN/m)
21447.047
42894.09
85788.19
128682.28
171576.37
214470.47
257364.56

Kx,emb,static
(kN/m)
20163.71
40327.43
80654.87
120982.30
161309.74
201637.17
241964.61

Πιν. 4β. Στατικά στροφικά ελατήρια εγκιβωτισμένης θεμελίωσης
Modulus Of
Elasticity (MPa)
0.5
1
2
3
4
5
6

Kry,emb,static
(around y axis) (kNm)
13995099.48
27990198.96
55980397.93
83970596.89
111960795.90
139950994.80
167941193.80

Krx,surf,static
(around x axis) (kNm)
3123275.14
6246550.28
12493100.56
18739650.83
24986201.11
31232751.39
37479301.67

Kt,Emb,static
(torsional) (kNm)
10445669.20
20891338.50
41782677.00
62674015.50
83565353.90
104456692.00
125348031.00

(α)
(β)
Σχ. 10.Σύγκριση επιφανειακής με εγκιβωτισμένη θεμελίωση (α) Μεταφορικά ελατήρια
(β)Στροφικά ελατήρια.
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Στο Σχ. 11 παρουσιάζεται ο τριβάθμιος ταλαντωτής που προσομοιώνει το Διοικητήριο Λευκάδας,
όπως χρησιμοποιήθηκε για την παραμετρική διερεύνηση της απόκρισης της κατασκευής με χρήση
γραμμικά ελαστικών αναλύσεων χρονοϊστορίας.

(α)
(β)
Σχ.11 Πολυβάθμιος ταλαντωτής ως προσομοίωμα του κτιρίου για γραμμική χρονική ανάλυση στην
(α) διεύθυνση Υ-Υ και στην (β) διεύθυνση Χ-Χ
Παραμετρική διερεύνηση της απόκρισης της κατασκευής
Στη γραμμική χρονική ανάλυση, εφαρμόζεται σεισμική φόρτιση με τη μορφή
επιταχυνσιογραφήματος εδαφικών δονήσεων και πραγματοποιείται επίλυση του δυναμικού
προβλήματος για κάθε χρονική στιγμή της σεισμικής διέγερσης. Η σεισμική διέγερση καταγράφεται
σε ένα καθορισμένο σημείο του εδάφους κατά μήκος δύο οριζόντιων, και κάθετων μεταξύ τους,
διευθύνσεων και της κατακόρυφης διεύθυνσης. Για τις παραμετρικές αναλύσεις ορίστηκε μία
φορτιστική κατάσταση ( ΕQ ) στην οποία δρουν ταυτόχρονα οι δύο οριζόντιες καταγραφές σε γωνία
90ο μεταξύ τους και με τιμές ίσες με τις καταγραφές του επιταχυνσιογράφου στο ελεύθερο πεδίο.
Στο Σχ. 12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των παραμετρικών αναλύσεων για διάφορες τιμές
του μέτρου ελαστικότητας του εδάφους, (αναλυτικά εκτιμώμενη απόκριση στο ύψος του υπόγειου του
κτιρίου σε σχέση με την πραγματική καταγραφή του επιταχυνσιογράφου στην ίδια θέση).

(α)

(β)

Σχ. 12a Εκτιμώμενη απόκριση στη θέση του επιταχυνσιογράφου του κτιρίου (πορτοκαλί) σε σύγκριση με
πραγματική καταγραφή (μπλε) για μέτρο ελαστικότητας εδάφους Ε = 0.5 MPa
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(α)

(β)

Σχ. 12b Εκτιμώμενη απόκριση στη θέση του επιταχυνσιογράφου του κτιρίου (πορτοκαλί) σε σύγκριση με
πραγματική καταγραφή (μπλε) για μέτρο ελαστικότητας εδάφους Ε = 1 MPa

(α)

(β)

Σχ. 12c Εκτιμώμενη απόκριση στη θέση του επιταχυνσιογράφου του κτιρίου (πορτοκαλί) σε σύγκριση με
πραγματική καταγραφή (μπλε) για μέτρο ελαστικότητας εδάφους Ε = 2 MPa

(α)

(β)

Σχ. 12d Εκτιμώμενη απόκριση στη θέση του επιταχυνσιογράφου του κτιρίου (πορτοκαλί) σε σύγκριση με
πραγματική καταγραφή (μπλε) για μέτρο ελαστικότητας εδάφους Ε = 3 MPa
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(α)

(β)

Σχ. 12e Εκτιμώμενη απόκριση στη θέση του επιταχυνσιογράφου του κτιρίου (πορτοκαλί) σε σύγκριση με
πραγματική καταγραφή (μπλε) για μέτρο ελαστικότητας εδάφους Ε = 4 MPa

(α)

(β)

Σχ. 12f Εκτιμώμενη απόκριση στη θέση του επιταχυνσιογράφου του κτιρίου (πορτοκαλί) σε σύγκριση με
πραγματική καταγραφή (μπλε) για μέτρο ελαστικότητας εδάφους Ε = 5 MPa

(α)

(β)

Σχ. 12g Εκτιμώμενη απόκριση στη θέση του επιταχυνσιογράφου του κτιρίου (πορτοκαλί) σε σύγκριση με
πραγματική καταγραφή (μπλε) για μέτρο ελαστικότητας εδάφους Ε = 6 MPa
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(α)

(β)

Σχ. 12h Εκτιμώμενη απόκριση στη θέση του επιταχυνσιογράφου του κτιρίου (πορτοκαλί) σε σύγκριση με
πραγματική καταγραφή (μπλε) για μέτρο ελαστικότητας εδάφους Ε = 7 MPa
Από τα αποτελέσματα των παραπάνω παραμετρικών διερευνήσεων, προκύπτει ότι για μία τιμή
του μέτρου ελαστικότητας Ε = 4 MPa, η ανάλυση δίνει τιμές επιταχύνσεων που προσεγγίζουν την
πραγματική καταγραφή του επιταχυνσιογράφου μέσα στο κτίριο. Πρέπει να σημειωθεί, ότι τα εδώ
παρουσιαζόμενα συμπεράσματα είναι αποτέλεσμα πρωταρχικών διερευνήσεων της απόκρισης του
κτιρίου, ευρίσκονται δε υπό εξέλιξη λεπτομερέστερες διερευνήσεις με βάση προφίλ του υπεδάφους σε
γειτονική προς το κτίριο θέση.
Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία έγινε μία πρώτη προσπάθεια αποτίμησης του φαινομένου της
αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής ενός υφιστάμενου κτιρίου στην Λευκάδα, για το οποίο
υπήρχαν καταγραφές από τον σεισμό της 26-1-2014 στη γειτονική Κεφαλονιά, τόσο ελεύθερου
πεδίου, όσον και μέσα στο εν λόγω κτίριο. Πραγματοποίηθηκε μια σειρά γραμμικών ελαστικών
διερευνήσεων χρονοϊστορίας της απόκρισης του κτιρίου, με βάση αναλυτικών προσομοιωμάτων
διαφόρου βαθμού πολυπλοκότητας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ενδοσιμότητα (που
αντιπροσωπεύεται από το μέτρο της ελαστικότητας ή της διάτμησης) του εδάφους επηρεάζει
πρωτίστως την απόκριση του κτιρίου. Πιο συγκεκριμένα, εξήχθησαν τα παρακάτω συμπεράσματα :
- Για χαμηλές τιμές του ισοδύναμου μέτρου ελαστικότητας, η καταγραφή μέσα στο κτίριο είναι
πολύ μικρότερη από αυτή στο ελεύθερο πεδίο. Όσο το μέτρο ελαστικότητας αυξάνεται, τόσο
αυξάνεται και το πλάτος της επιτάχυνσης του κτιρίου.
- Για τιμή του μέτρου ελαστικότητας Ε = 4 MPa, η ανάλυση δίνει τιμές επιταχύνσεων που
προσεγγίζουν την πραγματική καταγραφή του επιταχυνσιογράφου μέσα στο κτίριο.
- Οσο αυξάνεται το μέτρο ελαστικότητας, αυξάνεται και το πλάτος της καταγραφής και τείνει να
γίνει ίδιο με αυτό της καταγραφής του ελευθέρου πεδίου. Αυτή η τάση οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι το κτίριο συμπεριφέρεται ως πακτωμένο στη βάση του, οπότε υπάρχει σύγκλιση της
καταγραφής στην βάση του φορέα με τα επιταχυνσιογραφήματα των καταγραφών από το κοντινό
ελεύθερο πεδίο.
Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια θα συνεχιστεί περαιτέρω με τη συγκέντρωση περισσότερων
πληροφοριών για το εδαφικό προφίλ στη θέση του κτιρίου και τη διενέργεια λεπτομερέστερων
αναλυτικών διερευνήσεων, με στόχο τη διερεύνηση του ρόλου του φαινομένου της αλληλεπίδρασης
εδάφους-κατασκευής στη σεισμική απόκριση του κτιρίου.
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