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1. Εισαγωγή
Στις αρχές του 2014 το νησί της Κεφαλονιάς επλήγη από δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις: η πρώτη
μεγέθους Μ6.1 στις 26 Ιανουαρίου του 2014 (την οποία ακολούθησε ένας ισχυρός μετασεισμός
μεγέθους Μ5.5 την ίδια ημέρα), και η δεύτερη μεγέθους Μ6.0 στις 3 Φεβρουαρίου του 2014.
Αποδείχθηκε ότι και οι δύο αυτές ισχυρές δονήσεις σχετίζονται με το Ρήγμα Μετασχηματισμού της
Κεφαλονιάς, ένα δεξιόστροφο ρήγμα ολίσθησης με ανάστροφη συνιστώσα. Λόγω της εγγύτητας των
επικέντρων με το νησί, κατεγράφησαν πολύ υψηλές τιμές εδαφικής επιτάχυνσης (PGA) από το δίκτυο
επιταχυνσιογράφων που διατηρεί το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών
Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του ΕΑΑ καθώς και από το προσωρινό δίκτυο που
εγκατέστησε το ΙΤΣΑΚ στην πλειόσειστη περιοχή στις 27-28 Ιανουαρίου 2014. Κατά τη διάρκεια του
σεισμικού συμβάντος της 3ης Φεβρουαρίου καταγράφηκε εδαφική επιτάχυνση PGA=0.77g στο χωριό
Χαβριάτα (η μεγαλύτερη τιμή που καταγράφηκε ποτέ στον Ελληνικό χώρο), ενώ ίδιας τάξης
μεγέθους σεισμική επιτάχυνση (PGA=0.68g) καταγράφηκε στην πόλη του Ληξουρίου. Παρά την
ισχυρή ένταση των δύο συμβάντων, η καθολική συμπεριφορά του κτιριακού αποθέματος του νησιού
ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, με σχετικά περιορισμένες βλάβες, και λίγες καταρρεύσεις κοντά στο
ρήγμα.
Στις 5 Φεβρουαρίου του 2014 η ομάδα Αντισεισμικής Mηχανικής του ΙΤΣΑΚ-ΟΑΣΠ ενοργάνωσε
ένα κτίριο στο Ληξούρι με ένα ειδικό σύστημα επιταχυνσιόμετρων προκειμένου να καταγραφεί η
απόκριση του σε σημαντικούς μετασεισμούς. Το επιλεχθέν κτίριο είναι το νέο κτίριο διοίκησης του
νοσοκομείου του Ληξουρίου. Το κτίριο αυτό (με δύο ορόφους και υπόγειο) που ανεγέρθη το 2003,
μελετήθηκε και σχεδιάστηκε με βάση τον ισχύοντα τότε Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό
(ΕΑΚ/2003) ο οποίος είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συμβατός με τον Ευρωκώδικα 8-1 (ΕΝ1998-1).
Δεδομένης της έντασης των ισχυρών σεισμικών συμβάντων της 26/1/2014 και 3/2/2014 (με εδαφικές
επιταχύνσεις PGA=0.54g και PGA=0.68g αντίστοιχα στο Ληξούρι), το κτίριο εμφάνισε μία πολύ
αξιόλογη συμπεριφορά με κατ’ ουσία μηδενικές βλάβες τόσο στο φέροντα οργανισμό όσο και στα μη
φέροντα στοιχεία (τοιχοπληρώσεις). Σημειώνεται ότι το κτίριο ήταν στην πλειόσειστη περιοχή του
Ληξουρίου , άρα υπέστη δονήσεις με υψηλές επιταχύνσεις από τους εν λόγω σεισμούς.
Η καταγεγραμμένη απόκριση του ενοργανωμένου κτιρίου κατά τη μετασεισμική ακολουθία
χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να προσεγγιστούν τα πραγματικά δυναμικά του χαρακτηριστικά
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(ιδιοπερίοδοι, ιδιομορφές). Τα πειραματικά αυτά αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για τη
βαθμονόμηση προσομοιωμάτων πεπερασμένων στοιχείων του κτιρίου, τα οποία αναπτύχθηκαν με
στόχο να αποδώσουν ρεαλιστικά την πραγματική δυναμική συμπεριφορά του και να συνεισφέρουν
στην περαιτέρω διερεύνηση των παραγόντων που οδήγησαν στην πολύ ικανοποιητική του απόκριση
κατά τη διάρκεια των δύο κύριων σεισμικών συμβάντων.
2. Ενοργάνωση του κτιρίου διοίκησης του νοσοκομείου του Ληξουρίου
Στόχος της ενοργάνωσης του κτιρίου διοίκησης του νοσοκομείου του Ληξουρίου ήταν η
καταγραφή της σεισμικής του συμπεριφοράς προκειμένου να πιστοποιηθεί η απόκριση του κατά τη
διάρκεια του κύριου σεισμού της 26/1/2014, τα χαρακτηριστικά του οποίου (PGA, φάσμα απόκρισης)
είναι παρόμοια με αυτά του σεισμού σχεδιασμού που προδιαγράφουν οι ισχύοντες κανονισμοί.

Σχ.1 Το κτίριο διοίκησης του νοσοκομείου Ληξουρίου (αριστερά) και φωτογραφίες της ενοργάνωσης
του με το ειδικό καταγραφικό σύστημα επιταχυνσιογράφων (δεξιά)
Το ενοργανωθέν κτίριο (Σχ. 1) επελέγη καθώς έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά τα οποία είναι εν
γένει επιθυμητά σε μία διαδικασία ενοργάνωσης: (α) έχει σχεδόν κανονικό φέροντα οργανισμό και
αρχιτεκτονική σχεδίαση τόσο καθ’ ύψος όσο και σε κάτοψη (π.χ. απουσία «μαλακού» ορόφου,
μεγάλων δομικών εκκεντροτήτων καθώς και άλλων παραγόντων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
κάποιες ιδιομορφίες στη σεισμική απόκριση). Επιπλέον οι διαστάσεις των κατόψεων των ορόφων του
και το ύψος του (δύο όροφοι) έχουν τιμές τυπικές για την πλειοψηφία των κτιρίων στο νησί της
Κεφαλονιάς. Έτσι αποτελεί αντιπροσωπευτικό τύπο των κτιρίων της πληγείσας περιοχής που έχουν
κατασκευασθεί σύμφωνα με τις συστάσεις των νεώτερων Ελληνικών Αντισεισμικών Κανονισμών
(ΕΑΚ/2003, ιδιαίτερα συμβατού και με τον αντίστοιχο Ευρωκώδικα ΕΝ1998-1)· (β) το κτίριο δεν
γειτνιάζει ή βρίσκεται σε επαφή με άλλα κτίρια, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σεισμική
του απόκριση (π.χ. μέσω κρούσεων)· (γ) όντας ένα δημόσιο κτίριο είναι εύκολα προσβάσιμο για
εργασίες ενοργάνωσης, συντήρησης των οργάνων και λήψης των καταγραφών σε σχέση με κάποιο
ιδιόκτητο κτίριο (χωρίς να αγνοούνται επίσης πιθανά νομικά κωλύματα που πιθανώς θα προέκυπταν)·
(δ) δεν φιλοξενούσε εν γένει πολλούς ανθρώπους, γεγονός που θα προκαλούσε αυξημένο κίνδυνο εξ
αμελείας πρόκλησης βλάβης στα όργανα του συστήματος ενοργάνωσης. Σημειώνεται ότι κατά τη
διάρκεια της ενοργάνωσης, το ισόγειο του κτιρίου εχρησιμοποιείτο εκτάκτως ως χώρος παροχής
πρώτων βοηθειών, δεδομένου ότι λόγω βλαβών το παρακείμενο κτίριο του νοσοκομείου είχε
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εκκενωθεί μέχρι να γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι ασφαλείας. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να μην
ενοργανωθεί το ισόγειο του κτιρίου, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας σε αυτό το επίπεδο (ε) ένα
ακόμα μη κρίσιμο αλλά επιθυμητό κριτήριο επιλογής ήταν η ύπαρξη και διαθεσιμότητα
κατασκευαστικών σχεδίων του κτιρίου τα οποία διευκόλυναν τη διαμόρφωση ρεαλιστικών
αναλυτικών προσομοιωμάτων πεπερασμένων στοιχείων. Τα προσομοιώματα αυτά βαθμονομήθηκαν
περαιτέρω με βάση την καταγεγραμμένη απόκριση του κτιρίου, όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικότερα
ακολούθως.
Το ειδικό καταγραφικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για την ενοργάνωση του κτιρίου
αποτελείται από μια κεντρική καταγραφική μονάδα (τύπου Κ2 της εταιρίας Kinemetrics Inc), με
δυνατότητα υποστήριξης μέχρι 12 μονοαξονικών αισθητήρων (επιταχυνσιόμετρα Kinemetrics
Episensor©, ± 2g full scale-FS). Η καταγραφική μονάδα έχει ανάλυση 19 bits, ρυθμό δειγματοληψίας
έως 200sps και δυναμικό εύρος 108dB@200sps. Το σύστημα έχει κοινό χρόνο και ταυτόχρονη
εκκίνηση καταγραφής, με δυνατότητα καθορισμού ανεξάρτητων κατωφλίων ενεργοποίησης
(κυμαινόμενο από 0.01% έως 100% FS) για κάθε αισθητήρα, ενώ ο χρήστης μπορεί να προκαθορίσει
τους αισθητήρες (ή συνδυασμό τους) που θα θέσουν σε λειτουργία το σύστημα. Παράλληλα υπάρχει η
δυνατότητα έναρξης καταγραφής με κατάλληλη εντολή του χρήστη. Οι καταγραφές αποθηκεύονται
στη μνήμη του συστήματος (τύπου flash) και μπορούν να ληφθούν είτε επί τόπου, είτε τηλεματικά
μέσω modem.
Για την ενοργάνωση του επιλεγμένου κτιρίου χρησιμοποιήθηκαν 9 μονοαξονικοί αισθητήρες σε
ομάδες των τριών σε τρία επίπεδα του κτιρίου: το υπόγειο, τον πρώτο όροφο και το δώμα (Σχ.2). Σε
κάθε επίπεδο, δύο μονοαξονικοί αισθητήρες τοποθετήθηκαν παράλληλα με τη μικρή διεύθυνση της
περιμέτρου των πατωμάτων και ένας τρίτος τοποθετήθηκε σε κάθετη διεύθυνση σε μία από τις
επιμήκεις πλευρές. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η καταγραφή των δύο μεταφορικών
κινήσεων των διαφραγμάτων των πατωμάτων κατά τη διεύθυνση δύο κάθετων μεταξύ τους αξόνων
αλλά και η στροφή τους περί άξονα κάθετο στο επίπεδο τους (στρεπτική απόκριση). Στο Σχ. 2
παρουσιάζονται οι θέσεις όπου τοποθετήθηκαν οι αισθητήρες και η διεύθυνση (Χ και Υ) και η φορά
κατά την οποία παρέχουν τις καταγραφές τους.

Σχ. 2 Κτίριο διοίκησης νοσοκομείου Ληξουρίου – σχήμα ενοργάνωσης (Σημειώνονται οι θετικές
διευθύνσεις Χ και Υ).
Αξίζει να σημειωθεί ο αυξημένος βαθμός δυσκολίας της εγκατάστασης του συστήματος (επιτόπου
σχεδιασμός της διάταξης ενοργάνωσης, χρήση και στερέωση πολλών καλωδίων μεγάλου μήκους,
διατρήσεις τοιχοποιιών κλπ), σε χώρους με πολλά έπιπλα και ιατρικό εξοπλισμό, η οποία παρόλα
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αυτά ολοκληρώθηκε σε διάστημα περίπου τριών ωρών, χωρίς να παρεμποδίσει τις διοικητικές και
έκτακτες ιατρικές λειτουργίες του κτιρίου που ευρίσκοντο παράλληλα σε εξέλιξη. Το σύστημα
ενοργάνωσης κατέγραψε την απόκριση του κτιρίου σε αρκετούς μετασεισμούς. Στην παρούσα
εργασία, παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα μιας προκαταρκτικής διερεύνησης λόγω ενός
συγκεκριμένου μετασεισμικού συμβάντος (συμβάν GI007, Σχ. 3). Οι καταγεγραμμένες ακραίες τιμές
των επιταχύνσεων στη βάση ήταν -49.214cm/sec2 κατά τη διεύθυνση του αισθητήρα κατά Χ και
49.660/55.918cm/sec2 στους δύο αισθητήρες κατά τη διεύθυνση Υ.

Σχ. 3 Καταγραφή συμβάντος GI007
Οι μέγιστες (όχι ταυτόχρονες) τιμές των επιταχύνσεων στην κορυφή του κτιρίου ήταν
110.090cm/sec2 (κατά X) και 128.364/-106.304cm/sec2 (κατά Y). Η καταγραφή υπέστη κατάλληλη
επεξεργασία μέσω διόρθωσης βάσης (baseline correction) και φιλτραρίσματος και υπολογίστηκαν οι
αντίστοιχες καμπύλες Φασματικής Πυκνότητας Ισχύος (Power Spectral Density -PSD).

(α)

(β)

Σχ. 4 Συμβάν GI007 – Καμπύλες PSD κατά τη διεύθυνση (α) του άξονα Χ και (β) του άξονα Υ
Από τις καμπύλες PSD είναι καθαρά εμφανή δύο ακρότατα (πράσινες γραμμές στο Σχ. 4) στα
9.3Hz-0.108sec κατά τον άξονα Χ, και στα 7.8Hz-0.128sec κατά τον άξονα Y του κτιρίου, που
αντιστοιχούν στις θεμελιώδεις ιδιοπεριόδους μεταφορικής ταλάντωσης κατά τη διεύθυνση των
αξόνων αυτών. Επίσης υπάρχει μία ένδειξη για τον εντοπισμό και της θεμελιώδους στρεπτικής
ταλάντωσης στην περιοχή των 12Hz-0.083sec (πορτοκαλί γραμμή στο Σχ. 4). Μία απλοποιητική
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αναλυτική εκτίμηση για τις μεταφορικές ιδιοπεριόδους ταλάντωσης μπορεί να γίνει μέσω της
ακόλουθης εμπειρικής σχέσης:
T = 0.09 H L-1/2 {H/(H+ρL)}1/2

(1)

στην οποία : Η είναι το συνολικό ύψος του κτιρίου (πάνω από το έδαφος), L είναι το μήκος του
κτιρίου κατά τη θεωρούμενη διεύθυνση και ρ ο λόγος της συνολικής επιφάνειας των τοιχωμάτων στην
συγκεκριμένη διεύθυνση προς τη συνολική επιφάνεια των τοιχωμάτων και των υποστυλωμάτων. Η
εφαρμογή της συγκεκριμένης σχέσης στο ενοργανωμένο κτίριο οδηγεί σε τιμές Τx=0.12sec κατά τη
διεύθυνση του άξονα Χ και TY=0.16sec κατά τη διεύθυνση του άξονα Υ, όπως αυτοί ορίστηκαν στο
Σχ. 2. Δεδομένης της προσεγγιστικής φύσης της σχέσης (1), τα αποτελέσματα που αποδίδει μπορεί να
θεωρηθεί ότι συμφωνούν σε ικανοποιητικό βαθμό με τις μετρούμενες τιμές.
3. Αναλυτική διερεύνηση της απόκρισης του κτιρίου
Για να διαπιστωθεί η αξιοπιστία των αναλυτικών επιλύσεων σε σχέση με τα αποτελέσματα των
ενόργανων μετρήσεων όσον αφορά στην ορθή απόδοση των δυναμικών χαρακτηριστικών του κτιρίου,
πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις με μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων. Η προσομοίωση του κτιρίου
έγινε με βάση τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες στα σχέδια κατασκευής, καθώς και με τους
κανόνες προσομοίωσης που είναι διαθέσιμοι στη βιβλιογραφία. Επιπλέον έγινε μία σειρά από
παραδοχές για την προσομοίωση, κάποιες από τις οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διερεύνησης
προκειμένου να διαπιστωθεί η επιρροή τους επί των τιμών των παραμέτρων απόκρισης. Για το λόγο
αυτό μορφοποιήθηκε ένα αρχικό προσομοίωμα πεπερασμένων στοιχείων, το οποίο κατόπιν
βαθμονομήθηκε με βάση τις καταγραφές της απόκρισης του κτιρίου. Με βάση το βαθμονομημένο
προσομοίωμα έγινε παραμετρική διερεύνηση της επίδρασης των τοιχοποιιών στην απόκριση του
κτιρίου, όπως αναφέρεται λεπτομερέστερα παρακάτω.

(α)

(β)

(γ)

Σχ. 5 Κτίριο διοίκησης νοσοκομείου Ληξουρίου – Κατόψεις (α) υπογείου (β) ισογείου και
(γ) πρώτου ορόφου
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3.1. Βασικές παραδοχές προσομοίωσης
Σημειώνεται ότι ο στόχος της προσομοίωσης ήταν η κατά το δυνατόν καλύτερη απεικόνιση της
πραγματικής κατάστασης του κτιρίου κατά το διάστημα της ενοργάνωσης του, ώστε να είναι άμεσα
συγκρίσιμα τα αναλυτικά αποτελέσματα με τις καταγραφές της σεισμικής του απόκρισης. Οι αρχικές
βασικές παραδοχές προσομοίωσης του μελετώμενου κτιρίου είναι οι ακόλουθες:
• Οι πλάκες των ορόφων θεωρήθηκαν ως στερεά διαφράγματα, καθώς πληρούν τα γεωμετρικά
κριτήρια που επιτρέπουν αυτή τη θεώρηση. Για το λόγο αυτό οι μάζες όλων των ορόφων
θεωρήθηκαν συγκεντρωμένες στα γεωμετρικά κέντρα βάρους τους.
• Τα τοιχώματα οπλισμένου σκυροδέματος προσομοιώθηκαν με γραμμικά στοιχεία
δοκού/υποστυλώματος και με εφαρμογή των κανόνων προσομοίωσης με το μοντέλο του
ισοδυνάμου πλαισίου.
• Το περιμετρικό τοίχωμα του υπογείου προσομοιώθηκε με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία
(thin-shell elements) πάχους 25cm σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.
• Η πλάκα θεμελίωσης (κοιτόστρωση-radier) προσομοιώθηκε με κατάλληλα επιφανειακά
πεπερασμένα στοιχεία (thick-plate elements) πάχους 50cm σύμφωνα με τα κατασκευαστικά
σχέδια.
• Δεν έγινε καμία απομείωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τα διατομών (επιρροή
ρηγματώσεων) πλην της θεώρησης της δυστρεψίας στο 1/10 της πλήρους τιμής της. Ο λόγος για τη
μη θεώρηση της επιρροής της ρηγμάτωσης προέκυψε από την αυτοψία του κτιρίου κατά την οποία
κατέστη σαφές ότι δεν υπήρχαν ρηγματώσεις σε βαθμό που θα δικαιολογούσαν τα υψηλά ποσοστά
απομειώσεων των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των διατομών που προβλέπουν οι σύγχρονοι
κανονισμοί (ΕΑΚ/2003, EN1998-1), και ο στόχος του αναπτυχθέντος προσομοιώματος ήταν η
κατά το δυνατόν καλύτερη προσομοίωση της πραγματικής κατάστασης του κτιρίου κατά το
διάστημα της ενοργάνωσης του.
• Η προσομοίωση του εδάφους θεμελίωσης έγινε με εφαρμογή του μοντέλου των
ασύζευκτων/μεμονωμένων ελατηρίων τύπου Winkler. Έτσι τοποθετήθηκαν στους κόμβους του
προσομοιώματος που είναι σε επαφή με το έδαφος (περιμετρικά τοιχώματα υπογείου και πλάκα
θεμελίωσης) μεμονωμένα ελατήρια, με τιμές που αντιστοιχούν στην επιφάνεια επιρροής τους.
Όσον αφορά στις τιμές των κατακόρυφων ελατηρίων που τοποθετήθηκαν στους κόμβους της
πλάκας θεμελίωσης, αυτές υπολογίστηκαν με θεωρώντας τιμή του δείκτη εδάφους
Ks=500000kN/m2. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι με βάση τη μελέτη η τιμή του δείκτη εδάφους
είναι Ks=50000kN/m2, αλλά δεδομένου του ότι η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε στατικές και όχι
δυναμικές φορτίσεις όπως ο σεισμός, ελήφθη υπόψη τιμή μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη σύμφωνα
με τη βιβλιογραφία και την προηγούμενη εμπειρία της ερευνητικής ομάδος (Karakostas et al 2002,
Καρακώστας κ.α. 2003, Lekidis et al. 2013. Για τα οριζόντια ελατήρια που τοποθετήθηκαν στους
κόμβους του περιμετρικού τοιχώματος θεμελίωσης προκειμένου να προσομοιώσουν την οριζόντια
αντίσταση του εδάφους χρησιμοποιήθηκαν τιμές που προέκυψαν από την παραδοχή ότι ο δείκτης
εδάφους για οριζόντια φόρτιση είναι διπλάσιος του αντίστοιχου δείκτη για τις κατακόρυφες
φορτίσεις. Δηλαδή ελήφθη υπόψη τιμή Ksh=2Ks=1000000kN/m2.
• Για το σκυρόδεμα (σύμφωνα με τη μελέτη C20/25) ελήφθη τιμή για το μέτρο ελαστικότητας ίση
με Ε=29000000kN/m2 με βάση τον πίνακα 2.2. του ΕΚΟΣ/2000 (κανονισμού με τον οποίο έγινε η
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μελέτη). Για τον λόγο του Poisson ελήφθη η τιμή ν=0.2 σύμφωνα με την παράγραφο 2.5.3. του
ΕΚΟΣ/2000.
• Οι τοιχοπληρώσεις του κτιρίου ελήφθησαν υπόψη στο προσομοίωμα με τη μορφή διαγώνιων
χιαστί ράβδων στα φατνώματα όπου υπάρχουν (μοντέλο ισοδύναμης αμφιαρθρωτής θλιβόμενης
διαγώνιας ράβδου). Οι ράβδοι που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ορθογωνική διατομή b/d. Το πλάτος
της διατομής b ελήφθη ίσο με 20cm, όσο είναι δηλαδή και το πάχος των τοιχοπληρώσεων. Το
ύψος της διατομής d ελήφθη ίσο με 0.15Ld σύμφωνα με την παράγραφο 7.4.1(ζ.2) του ΚΑΝ.ΕΠΕ.
(όπου Ld είναι το μήκος της διαγωνίου του φατνώματος, δηλ. αν h=ύψος του φατνώματος και l=το
μήκος του φατνώματος τότε Ld=√(h2+l2)). Η τιμή d=0.15Ld μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την
προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψη μέσες τιμές για τη θλιπτική και τη διατμητική αντοχή της
τοιχοπλήρωσης. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι για τη δυστένεια των χιαστί ράβδων των
τοιχοπληρώσεων ελήφθη το μισό της τιμής που αντιστοιχεί στις διαστάσεις των διατομών b/d
(δηλαδή ελήφθη Α=0.5bd αντί Α=bd). Η επιλογή αυτή έγινε με βάση τα σχόλια του ΚΑΝ.ΕΠΕ
(§5.9.2), σύμφωνα με τα οποία όταν για την προσομοίωση των τοιχοπληρώσεων χρησιμοποιούνται
χιαστί διαγώνιες ράβδοι στα πλαίσια δυναμικών ελαστικών αναλύσεων, τότε θα πρέπει να γίνεται
χρήση τιμών δυστένειας ίσων με το ήμισυ των τιμών που προκύπτουν με βάση τη διατομή τους,
αφού στα πλαίσια των αναλύσεων αυτών δεν υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης της εκάστοτε εκ των
δύο ράβδων του κάθε φατνώματος που εφελκύεται. Το μέτρο ελαστικότητας των τοιχοπληρώσεων
ελήφθη ίσο με Εw=960000kN/m2. Η τιμή αυτή προέκυψε από τη βιβλιογραφία (ΚΑΝ.ΕΠΕ.,
§7.4.1(ε)) σύμφωνα με την οποία Εw=500÷1000fwc (πιο συγκεκριμένα θεωρήθηκε ότι Εw=600fwc,
ενώ το fwc που είναι η θλιπτική αντοχή της τοιχοπλήρωσης εκτιμήθηκε με βάση τις σχέσεις του
ΕΝ1996-1 ότι είναι περίπου ίσο με 1.6MPa). Τέλος ο λόγος Poisson ελήφθη ίσος με 0.2.
• Ο υπολογισμός των μαζών έγινε από τα κατακόρυφα φορτία του συνδυασμού G+ψ2Q (ψ2=0.3 με
βάση τον πίνακα 4.1 του ΕΑΚ/2003 για τα νοσοκομεία). Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο
υπολογισμός των ανά μονάδα επιφανείας κινητών φορτίων Q δεν έγινε με βάση τις τιμές που δίνει
ο κανονισμός της μελέτης, αλλά με βάση την εκτίμηση που έγινε κατά την επί τόπου επίσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενοργάνωσης του κτιρίου.
3.2. Αναλυτικά προσομοιώματα και δυναμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου
Στο Σχ.6 παρουσιάζονται οι τρισδιάστατες απεικονίσεις του βασικού αναλυτικού προσομοιώματος
του κτιρίου (Μ1), το οποίο αναπτύχθηκε με βάση τις παραδοχές που παρουσιάστηκαν στην
προηγούμενη παράγραφο. Έχοντας υπόψη τις πειραματικά προσδιορισμένες ιδιοτιμές του κτιρίου από
την καταγραφή της απόκρισης του, στο προσομοίωμα Μ1 έγινε καλύτερη προσομοίωση των
συνθηκών πάκτωσης των κατακορύφων στοιχείων του κτιρίου στο περιμετρικό τοίχωμα του υπογείου,
οδηγώντας στο προσομοίωμα Μ2. Για τη διερεύνηση της επίδρασης των τοιχοπληρώσεων στην
κατασκευή, αναπτύχθηκε επίσης το προσομοίωμα Μ3, με βάση το Μ2 αλλά χωρίς τις
τοιχοπληρώσεις.
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Σχ. 6 "Στερεή" και υπολογιστική απεικόνιση του προσομοίωματος του κτιρίου
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι τιμές των υπολογισθεισών τριών πρώτων ιδιοπεριόδων
ταλάντωσης του κτιρίου από τα προαναφερθέντα αναλυτικά προσομοιώματα, καθώς και οι
αντίστοιχες πειραματικά προσδιορισμένες τιμές από την καταγραφή της απόκρισης του. Από τον
Πίνακα προκύπτει η - έστω και σε μικρό βαθμό – καλύτερη προσέγγιση των ιδιοτιμών του
προσομοιώματος Μ2 προς τις πειραματικά προσδιορισμένες. Δεν επιδιώχθηκε περαιτέρω βελτίωση,
καθόσον ο βαθμός προσέγγισης ήταν ικανοποιητικός από πλευράς μηχανικού και επαρκής για τις
ανάγκες της παρούσης ερευνητικής προσπάθειας. Παράλληλα, οι σχετικά μικρές διαφορές των
ιδιοτιμών του προσομοιώματος Μ3 ως προς το Μ2, καταδεικνύει ότι στο συγκεκριμένο κτίριο η
επίδραση των τοιχοπληρώσεων στη δυναμική του απόκριση είναι σχετικά περιορισμένη, με τα
τοιχώματα του κτιρίου να καθορίζουν ουσιαστικά τη σεισμική του συμπεριφορά. Η παραπάνω
διαπίστωση έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιπτώσεις, όπου στα κτίρια με ισχυρά σχετικά
τοιχώματα η τοιχοποιία ελάχιστα συμβάλλει στις τιμές των ιδιοπεριόδων (Lekidis et al 2013).
Δηλαδή η πιθανή αφαίρεση τους ελάχιστα επηρεάζει τα δυναμικά χαρακτηριστικά, ακόμη και σε
ανελαστική απόκριση. Σημειώνεται ότι ο EN1998-1 (§4.3.6.1(4)) επιτρέπει στην περίπτωση ύπαρξης
τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος που παραλαμβάνουν άνω του 50% της τέμνουσας βάσης
(συστήματα τοιχωμάτων ή διπλά συστήματα ισοδύναμα προς συστήματα τοιχωμάτων) την μη
εισαγωγή των τοιχοπληρώσεων στο προσομοίωμα της κατασκευής. Στο Σχ. 7 παρουσιάζονται οι
αντίστοιχες τρεις πρώτες ιδιομορφές ταλάντωσης για τα προσομοιώματα με τις τοιχοπληρώσεις (δύο
μεταφορικές κατά τους άξονες Χ και Υ του κτιρίου και μία στροφική περί των κατακόρυφο άξονα Ζ).
Αντίστοιχης μορφής ιδιοσχήματα προκύπτουν και για το χωρίς τοιχοπληρώσεις προσομοίωμα Μ3.
Πίν. 1 Κύριες ιδιοπερίοδοι ταλάντωσης του κτιρίου
Προσομοίωμα M1
Προσομοίωμα M2
Προσομοίωμα M3
Πειραματική τιμή

TX (sec)
0.109
0.103
0.107
0.108

TY (sec)
0.148
0.138
0.144
0.128

TRZ (sec)
0.077
0.073
0.077
0.083
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Σχ. 7 Κύριες ιδιομορφές ταλάντωσης του κτιρίου
3.3.
Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς του κτιρίου κατά τους κύριους σεισμούς της
26/1 και 3/2 2014
Τα αναλυτικά προσομοιώματα που περιγράφησαν παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν για την
αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς του κτιρίου κατά τους δύο κύριους σεισμούς της 26/1/2014
και 3/2/2014, οι οποίοι έδωσαν μέγιστες τιμές εδαφικής επιτάχυνσης (PGA) 0.57g και 0.68g στη θέση
του επιταχυνσιογράφου του Εθνικού Δικτύου στο Δημαρχείο του Ληξουρίου, σε απόσταση περίπου
900m νοτιότερα της θέσης του εξεταζόμενου κτιρίου.

(α)
(β)
Σχ. 8. Καταγραφή μετασεισμικού συμβάντος (α) στη βάση του ενοργανωμένου κτιρίου (β) στη
θέση του επιταχυνσιογράφου του ΕΔΕ (Δημαρχείο Ληξουρίου)
Συγκρίσεις καταγραφών της μετασεισμικής ακολουθίας στη βάση του κτιρίου με αυτές του
επιταχυνσιογράφου του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων (ΕΔΕ) έδειξαν μία αρκετά
ικανοποιητική, από άποψη μηχανικού, συμφωνία τόσο ως προς τις τιμές της PGA όσο και γενικότερα
ως προς τις κυματομορφές (Σχ.8), οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η αυτούσια χρήση των
καταγραφών των κυρίων σεισμών από το ΕΔΕ για την αποτίμηση της απόκρισης του κτιρίου
δικαιολογείται, τουλάχιστον στο πλαίσιο των εδώ παρουσιαζόμενων πρωταρχικών διερευνήσεων της
σεισμικής του συμπεριφοράς.
Ένας από τους κύριους στόχους των αναλύσεων ήταν η διερεύνηση της ιδιαίτερα ικανοποιητικής
συμπεριφοράς του κτιρίου, ουσιαστικά χωρίς βλάβες και ρηγματώσεις ούτε καν στους τοίχους
τοιχοπλήρωσης, παρά τις καταγραφείσες υψηλές τιμές των μέγιστων εδαφικών επιταχύνσεων των δύο
κύριων σεισμών. Για λόγους απλότητας αποφασίσθηκε η καταρχάς – συντηρητική - χρήση του
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προσομοιώματος Μ3 (χωρίς τοιχοπληρώσεις) για τον υπολογισμό των λόγων των σχετικών
παραμορφώσεων των ορόφων κατά τις δύο διευθύνσεις του κτιρίου με γραμμικά ελαστικές αναλύσεις
χρονοϊστορίας. Στον Πιν. 2 παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσματα, στα οποία καταδεικνύεται ότι
οι μέγιστες υπολογισθείσες τιμές των ανηγμένων σχετικών παραμορφώσεων των ορόφων (Σεισμός
26/1/2014, Διεύθυνση Υ, 1.01‰ για πρώτο όροφο και 1.18‰ για δεύτερο όροφο) είναι κατά πολύ
μικρότερες από το ανώτατο όριο περιορισμού βλαβών (5‰) που θεσπίζει ο Ευρωκώδικας 8-1
(§4.4.3.2), ενώ είναι ακόμη μικρότερες για τις όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Πίνακας 2. Σχετικές παραμορφώσεις ορόφων κτιρίου λόγω των κύριων σεισμών της Κεφαλονιάς

Διεύθυνση
Y-Y

Διεύθυνση
Χ-Χ

Σεισμός 26/1/2014
Ανηγμένη
Σχετική
σχετ. παραμ.
παραμόρφωση
ορόφου
ορόφου Δu (m)
(Δu/hορόφου)

Σεισμός 3/2/2014
Σχετική
παραμόρφωση
ορόφου Δu (m)

Ανηγμένη σχετ.
παραμ. ορόφου
(Δu/hορόφου)

1ος
όροφος

0.0014

0.00041

0.0012

0.00036

2ος
όροφος

0.0018

0.00053

0.0015

0.00044

1ος
όροφος

0.0034

0.00101

0.0026

0.00077

2ος
όροφος

0.0040

0.00118

0.0028

0.00083

Σχ. 9 Σύγκριση μέγιστης υπολογισθείσης ανηγμένης σχετικής παραμόρφωσης ορόφων με αντίστοιχα
πειραματικά αποτελέσματα
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Στο Σχ. 9, συγκρίνεται η παραπάνω υπολογισθείσα μέγιστη τιμή του 1.18‰ με αποτελέσματα
σειράς πειραμάτων από τη διεθνή βιβλιογραφία, στο οποίο και πάλι φαίνεται ότι αυτή ευρίσκεται στο
όριο της ελαστικής απόκρισης των τοιχοπληρώσεων, δικαιολογώντας έτσι την παρατηρηθείσα
απουσία ρηγματώσεων στις τοιχοπληρώσεις του κτιρίου, και την αρχική επιλογή της χρήσης
ελαστικών αναλύσεων για τις σχετικές διερευνήσεις. Καταδεικνύεται έτσι η επάρκεια των σύγχρονων
αντισεισμικών κανονισμών με τους οποίες κατασκευάσθηκε το κτίριο, που οδήγησαν στην
ουσιαστικά ελαστική του απόκριση, παρόλη την ισχυρή ένταση των δύο κύριων σεισμών που έπληξαν
το νησί της Κεφαλονιάς το 2014.
4. Συντελεστές ενίσχυσης της εδαφικής επιτάχυνσης κατά τη μετασεισμική ακολουθία της
Κεφαλονιάς 2014
Με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό των μετασεισμών (82 συμβάντα) που καταγράφηκαν από το
ειδικό σύστημα ενοργάνωσης του κτιρίου, μία επιπλέον διερεύνηση αφορούσε τον υπολογισμό των
λόγων των μέγιστων οριζόντιων επιταχύνσεων (κορυφή/βάση κτιρίου) που αναπτύχθηκαν στο κτίριο.
Στο Σχ. 10 παρουσιάζονται οι σχετικές τιμές για τα 82 συμβάντα, με 3 συνιστώσες για κάθε συμβάν
(μία από τους αισθητήρες κατά τη διεύθυνση Χ και δύο κατά τη διεύθυνση Υ, δες Σχ.2). Στο ίδιο
σχήμα σημειώνεται με κόκκινη γραμμή η προδιαγεγραμμένη από τον ΕΑΚ/2003 τιμή του συντελεστή
φασματικής επιτάχυνσης (βο=2.5).

Σχ. 10 Λόγοι μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης στο κτίριο κατά τη μετασεισμική ακολουθία της
Κεφαλονιάς 2014
Η στατιστική επεξεργασία των συνιστωσών δίδει τις τιμές (μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις)
του Πιν. 3 για τους λόγους των μέγιστων οριζόντιων επιταχύνσεων τόσο για το σύνολο τους, όσο και
ανεξάρτητα για τις διευθύνσεις Χ και Υ του κτιρίου. Στην τελευταία στήλη του Πιν. 3 δίνονται οι
προκύπτουσες από το φάσμα σχεδιασμού του ΕΑΚ/2003 τιμές του συντελεστή φασματικής
επιτάχυνσης για έδαφος κατηγορίας Β (αυτό της θέσης του κτιρίου) και για τις πειραματικά
προσδιορισμένες τιμές των ιδιοπεριόδων του κτιρίου κατά τις διευθύνσεις Χ και Υ (ΤX=108sec,
TY=0.128 sec, δες Πιν. 1), οι οποίες προκύπτουν μικρότερες του βο=2.5, καθόσον ευρισκόμεθα στον
αρχικά γραμμικά "ανοδικό" κλάδο του φάσματος (για έδαφος κατηγορίας Β το "πλατώ" του φάσματος
αρχίζει μετά τα Τ1=0.15sec).
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Πιν. 3 Μέση τιμή και τυπική απόκλιση λόγων μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης
Μέση τιμή

Τυπική απόκλιση

EAK/2003

Σύνολο καταγραφών

2.965

0.843

2.50

Διεύθυνση Χ

2.931

0.838

2.08

Διεύθυνση Υ

3.033

0.854

2.28

Όπως προκύπτει από τον Πιν.3, οι μέσες τιμές των λόγων μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης όπως
προκύπτουν από τις καταγραφές της μετασεισμικής ακολουθίας στο κτίριο είναι υψηλότερες από την
αντίστοιχη τιμή (βο=2.5) του συντελεστή φασματικής επιτάχυνσης που προδιαγράφεται στον
ΕΑΚ/2003, κυμαινόμενες στην τάξη του 3, τόσο για το σύνολο των καταγραφών, όσο και για την
κάθε διεύθυνση του κτιρίου. Πάντως οι τιμές του κανονισμού, αν και όχι συντηρητικές από άποψη
σχεδιασμού για το εξεταζόμενο κτίριο, εμπίπτουν εν γένει στο όριο διακύμανσης των καταγραφεισών
τιμών, με δεδομένες τις τιμές της τυπικής απόκλισης του Πιν. 3.
5. Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα διερευνήσεων της
σεισμικής απόκρισης του νέου κτιρίου διοίκησης του νοσοκομείου του Ληξουρίου το οποίο
ενοργανώθηκε από το ΙΤΣΑΚ κατά τη διάρκεια της μετασεισμικής ακολουθίας των σεισμών της
Κεφαλονιάς το 2014. Με βάση τις καταγραφές της απόκρισης του κτιρίου υπολογίσθηκαν τα
δυναμικά του χαρακτηριστικά, τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη ρεαλιστικών
αναλυτικών προσομοιωμάτων πεπερασμένων στοιχείων του κτιρίου. Από τα τελευταία καταδείχθηκε
ότι στο συγκεκριμένο κτίριο η επίδραση των τοιχοπληρώσεων στη δυναμική του απόκριση είναι
σχετικά περιορισμένη, όπως έχει αποδειχθεί και με προηγούμενη έρευνα της επιστημονικής ομάδας,
με τα τοιχώματα του κτιρίου να καθορίζουν ουσιαστικά τη σεισμική του συμπεριφορά. Τα
προσομοιώματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη διενέργεια αναλυτικών αποτιμήσεων των
μέγιστων ανηγμένων σχετικών παραμορφώσεων των ορόφων του κτιρίου κατά τα δύο κύρια σεισμικά
συμβάντα της 26/1/2014 και 3/2/2014, από τις οποίες ερμηνεύεται η απουσία βλαβών στον φέροντα
οργανισμό καθώς και ρηγματώσεων στις τοιχοπληρώσεις του κτιρίου, οι οποίες έμειναν ουσιαστικά
ανέπαφες, παρόλη την υψηλή ένταση των σεισμικών διεγέρσεων (0.57g και 0.68g). Από τη
στατιστική επεξεργασία μεγάλου αριθμού καταγραφών της απόκρισης του κτιρίου κατά τη
μετασεισμική ακολουθία προκύπτει ότι οι μέσες τιμές των αναπτυχθέντων λόγων μέγιστης εδαφικής
επιτάχυνσης είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιμές φασματικής ενίσχυσης που προδιαγράφονται
στον αντισεισμικό κανονισμό (ΕΑΚ/2003), οι οποίες πάντως εμπίπτουν εν γένει στο όριο
διακύμανσης (μέσος όρος ± 1 τυπική απόκλιση) των καταγραφεισών τιμών. Η ιδιαίτερα καλή
συμπεριφορά του κτιρίου κατά τη σεισμική ακολουθία των σεισμών της Κεφαλονιάς του 2014
καταδεικνύει την επάρκεια των νεώτερων Ελληνικών Αντισεισμικών Κανονισμών (ΕΑΚ/2003) ακόμη
και για υψηλής έντασης σεισμικά συμβάντα, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι οι προδιαγραφές τους
τηρούνται πιστά τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού, όσο και της κατασκευής.
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