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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Εισαγωγή

1.1. Αντικείμενο

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη συστηματική μελέτη και τη διατύπωση

απλών κριτηρίων σχεδιασμού για την επίδραση τοπογραφικών συνθηκών στη σεισμική κίνηση,

με έμφαση στο ελαστικό φάσμα απόκρισης. Με τον όρο τοπογραφικές συνθήκες, γίνεται

αναφορά στη μορφή της ελεύθερης επιφάνειας του εδάφους, απομονωμένη από οποιεσδήποτε

τοπικές συνθήκες (site effects), που χαρακτηρίζουν μια μελετούμενη σεισμογενή περιοχή, και η

έμφαση εδώ δίνεται στο μονοκλινές πρανές. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία διερευνά

την επίδραση τοπογραφίας μονοκλινούς πρανούς στο ελαστικό φάσμα απόκρισης στην

επιφάνεια του εδάφους, μέσω παραμετρικών 2Δ αριθμητικών αναλύσεων.

1.2. Ιστορική αναδρομή

Από τη δεκαετία του ι 70 πειραματικές παρατηρήσεις ( Griffiths & Bollinger 1979, Bard & Tucker

1985) υπεδείκνυαν την επιρροή που ασκεί ο τοπογραφικός παράγοντας στη σεισμική κίνηση.

Παράλληλα πραγματοποίηθηκαν θεωρητικές μελέτες για τη εξεύρεση αριθμητικής λύσης στο

πρόβλημα με αποτέλεσμα να εφαρμοσθούν όλες πρακτικά οι γνωστές αριθμητικές μέθοδοι

(μέθοδοι εφαρμογής της θεωρίας των πεπερασμένων στοιχείων και πεπερασμένων διαφορών,

του «διακεκριμένου κυματικού αριθμού» κλπ), για τη διερεύνηση του φαινομένου διάδοσης

διδιάστατων κυμάτων εντός ομογενούς ελαστικού ημίχωρου με απλής μορφής τοπογραφική

ανωμαλία στην επιφάνεια (Wong & Jennings 1975, Sills 1978, Wong 1982, Sanchez Sesma

1983, Ohtsuki & Harumi 1983). Αντίστοιχα, στο Π.Θ. ολοκληρώθηκε πρόσφατα μια παραμετρική

διερεύνηση της επίδρασης της τοπογραφίας μορφής λόφου και φαραγγιού στη μέγιστη σεισμική

επιτάχυνση, μέσω παραμετρικών 2Δ αριθμητικών αναλύσεων (Τιμοθέου 2008).

Οι περισσότερες εκ των δημοσιευμένων μελετών, μελετούν την τοπογραφική επιδείνωση της

σεισμικής κίνησης, αλλά δεν προχωρούν και σε διατύπωση απλών κριτηρίων σχεδιασμού. Μία

εκ των εξαιρέσεων αποτελεί η εργασία των Μπουκοβάλα και Παπαδημητρίου 2006, που

αφορά στην τοπογραφική επιδείνωση της μεγίστης σεισμικής επιτάχυνσης λόγω μονοκλινούς

πρανούς. Η παρούσα εργασία βασίζεται και επεκτείνει την εν λόγω μελέτη για μονοκλινή πρανή

συγκεκριμένων κλίσεων και λόγων Η/λ, με την έμφαση να δίδεται στο ελαστικό φάσμα

απόκρισης Sa(Tstr) και όχι μόνο στη μέγιστη σεισμική επιτάχυνση [Sa(Tstr=O)], με στόχο τη

διατύπωση απλών κριτηρίων σχεδιασμού.
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1.3. Διάρθρωση της διπλωματικής

Η εργασία αυτή αποτελείται από 7 κεφάλαια, με πρώτο το παρόν εισαγωγικό που παρουσιάζει

το αντικείμενο και μια σύντομη ιστορική αναδρομή.

Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται η επίδραση της παρουσίας πρανούς στη σεισμική κίνηση με

βάση τη βιβλιογραφία. Γίνεται παρουσίαση των βασικών παραδοχών που υιοθετούνται ευρέως

για την εν λόγω τοπογραφική ανωμαλία (γεωμετρική συμμετρία, ομογενής ελαστικός ημίχωρος,

απλές γεωμετρίες κλπ) και ταυτόχρονα επισημαίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του

συγκεκριμένου προσωμοιώματος που επηρεάζουν την απόκριση στην ευρύτερη ζώνη επιρροής

του πρανούς. Ακολουθεί διερεύνηση της επίδρασης των κύριων παραγόντων του προβλήματος

(κλίση πρανούς κλπ) στην τοπογραφική επιδείνωση της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης,

ξεχωριστά για κάθε κλίση πρανούς. Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού γίνεται ειδικότερη αναφορά

στην τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης, με βάση και πάλι τη

βιβλιογραφία, γεγονός που αποτελεί το ειδικότερο αντικείμενο της παρούσας εργασίας.

Στο Τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά το υπολογιστικό πρόγραμμα (FLAC) που

χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση παραμετρικών αναλύσεων στην παρούσα εργασία. Δίνονται

στοιχεία για τις βασικές μαθηματικές αρχές στις οποίες στηρίζεται (μεθοδολογία Lagrange κλπ).

Γίνεται αναφορά στις υπολογιστικές δυνατότητες του προγράμματος (στατική και δυναμική

ανάλυση κλπ) και στη γλώσσα προγραμματισμού fish και περιγράφεται ένας τυπικός

υπολογιστικός κύκλος κατά την πραγματοποίηση δυναμικής ανάλυσης. Ακόμη παρουσιάζονται

τα πλεονεκτήματα και οι κάποιες αδυναμίες του εν λόγω κώδικα. Για την επιβεβαίωση της

εγκυρότητας της υπολογιστικής μεθόδου σε προβλήματα επίδρασης τοπογραφικών συνθηκών

στη σεισμική κίνηση γίνεται επαλήθευση με τα αποτελέσματα διαπιστευμένης μεθοδολογίας από

τη βιβλιογραφία, η οποία έχει εφαρμοσθεί για την περίπτωση φαραγγιών. Διερευνώνται

διάφοροι τύποι προσπιπτόντων κυμάτων για διάφορες τιμές συχνότητας, διαφορετικής κλίμακας

γεωμετρίες, ποικίλων διαστάσεων κάνναβοι με διάφορα μεγέθη στοιχείων (elements), υπό

ημιτονική φόρτιση. Σε όλες τις δοκιμαστικές αναλύσεις δόθηκε έμφαση στην τήρηση των

προτεινόμενων από το εγχειρίδιο του προγράμματος αναλογιών και διαστάσεων. Στο τέλος του

κεφαλαίου αυτού γίνεται ειδική αναφορά στην εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας για την

περίπτωση μονοκλινούς πρανούς και τη γενικότερη διαδικασία ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε

στην παρούσα εργασία.
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Στο Τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται λεπτομερώς τα αποτελέσματα παραμετρικών 2Δ ιξωδο

ελαστικών αναλύσεων για την επίδραση ενός μονοκλινούς πρανούς στο ελαστικό φάσμα

απόκρισης στην επιφάνεια του εδάφους. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται η χωρική διακύμανση

της σεισμικής απόκρισης κατά μήκος ενός πρανούς με διάφορες γωνίες κλίσης (300, 450, 600)

και διαφορετικές τιμές του αδιάστατου ύψους Η/λ =0.20 και 0.45 , λαμβάνοντας υπόψη

διαφορετικές μορφές σεισμικών διεγέρσεων ίδιας δεσπόζουσας περιόδου. Η διερεύνηση αφορά

την τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης σε διάφορες χαρακτηριστικές

θέσεις κατά μήκος του πρανούς, σε ό, τι αφορά στην οριζόντια επιτάχυνση και στην παρασιτική

κατακόρυφη συνιστώσα αυτής

Της παράθεσης λεπτομερεών αποτελεσμάτων έπεται η στατιστική τους επεξεργασία και η

κριτική αξιολόγησή τους στο Πέμπτο κεφάλαιο, κυρίως όσον αφορά την τάξη μεγέθους και το

εύρος της ενίσχυσης, τον τρόπο που μεταβάλλεται χωρικά και τις θέσεις όπου παρατηρείται η

μέγιστη ενίσχυση για συγκεκριμένες τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών (παραμέτρων).

Δίνοντας έμφαση στην περιοχή πίσω από τη στέψη μονοκλινών πρανών, προτείνονται

προσεγγιστικές σχέσεις εκτίμησης της ενίσχυσης του ελαστικού φάσματος απόκρισης που

αφορά στην οριζόντια και στην παρασιτική κατακόρυφη επιτάχυνση.

Τέλος, στο Έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ποιοτικά και ποσοτικά συμπεράσματα βάσει της

συσσωρευμένης πληροφορίας που παρέχουν τα αποτελέσματα των παραμετρικών αναλύσεων.

Αναλύονται οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας και οριοθετούνται οι στόχοι πιθανών

μελλοντικών προσπαθειών στο ίδιο αντικείμενο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20: Βιβλιογραφική Έρευνα

2.1. Γενικά

Η παρούσα εργασία βασίζεται στον ήδη γνωστό καταλυτικό ρόλο που παίζει η ύπαρξη ενός

πρανούς (slope) στην ενίσχυση της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης του εδάφους.

Με τον όρο πρανές εννοείται κάθε κεκλιμμένη επιφάνεια του εδάφους κλίσης ί, που δημιουργεί

μια διαφορά ύψους Η μεταξύ δύο οριζοντίων επιπέδων του ίδιου εδάφους.

Η

1

Όπου: Η το ύψος του πρανούς.

Φωτογραφία 1: Φυσlκό πρανές

Πηγη:htlΡ:!!www.gοοgle.cοm+sIΟΡeίmages
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2.2. Τοπογραφία Πρανούς

Συνοψίζοντας αποτελέσματα από τη βιβλιογραφία (π.χ Ashford & Sitar 1997, Ashford et al

1998, Bouckovalas & Papadimitriou 2005) για την τοπογραφική επιδείνωση λόγω μονοκλινούς

πρανούς προκύπτει ότι για τις πλείστες των περιπτώσεων η ενίσχυση της μέγιστης οριζόντιας

συνιστώσας της επιτάχυνσης (ax) στην κορυφή ως προς αυτή στο ελεύθερο πεδίο (ax,ff), δεν

ξεπερνάει την τιμή 2 (για κύματα SH), για μήκος κύματος της τάξης των γεωμετρικών

χαρακτηριστικών της τοπογραφικής ανωμαλίας. Η τιμή αυτή είναι ανηγμένη ως προς την

απόκριση του εδάφους στο ελεύθερο πεδίο «πίσω» από την κορυφή για κατακόρυφα

προσπίπτον κύμα. Στα σημεία μεταξύ κορυφής και πόδα δεν έχουμε συγκεκριμένη

συμπεριφορά, καθώς σε άλλα σημεία παρατηρείται απομείωση και σε άλλα ενίσχυση.

Παρόμοια είναι και η συμπεριφορά για πρόσπτωση κυμάτων SV. Όμως για τα κύματα αυτά

αναμένονται μεγαλύτερες τιμές ενίσχυσης. Τέλος όσον αφορά στην εμφάνιση της κατακόρυφης

συνιστώσας ay τα μεγέθη είναι σαφώς μικρότερα, αν και υπό ορισμένες προϋποθέσεις

λαμβάνονται και αρκετά μεγάλες τιμές (aylax,ff<1.6 για κατακόρυφο προσπίπτον κύμα SV). Η

τιμή του απολύτως μεγίστου εμφανίζεται στην στενή περιοχή της στέψης και για μεγάλες τιμές

της αδιάστατης συχνότητας.

Οι μόνες μελέτες παραμετρικής φύσης παρουσιάζονται από τους Ashford and Sitar (1997) και

Ashford et al (1997), οι οποίοι δίνουν ποσοτικά στοιχεία για την επίδραση της κλίσης ί και του

ύψους του πρανούς Η, του είδους (Ρ, SH και SV) και του μήκους κύματος λ, όπως επίσης και

της γωνίας πρόσπτωσης β. Συμπληρωματικές και κυρίως επεκτατικές μελέτες, ( Bouckovalas

& Papadimitriou 2005 ) διερευνούν την επίδραση και άλλων παραμέτρων, όπως η υστερητική

απόσβεση του εδάφους ξ και ο αριθμός σημαντικών κύκλων της διέγερσης Ν. Επιπλέον,

εκτιμούν την τοπογραφική επιδείνωση καθ' όλο το μήκος της επιφάνειας του εδάφους και

προτείνουν προσεγγιστικές σχέσεις υπολογισμού της επίδρασης της τοπογραφίας μονοκλινούς

πρανούς στη σεισμική κίνηση. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται περιληπτικά οι εν λόγω σχέσεις,

αλλά κυρίως επεκτείνονται σε μορφή διαγραμμάτων σχεδιασμού που θα μπορούσαν να

αποτελέσουν τη βάση κανονιστικών διατάξεων.

Οι προσεγγιστικές σχέσεις προέκυψαν από εκτεταμένες παραμετρικές αναλύσεις με τη μέθοδο

πεπερασμένων διαφορών FLAC (Itasca 1993). Το έδαφος θεωρήθηκε ιξωδοελαστικό,

ομοιόμορφο με VS =500m/s, λόγο Poisson ν =1/3 και πυκνότητα Ρ =2Mg/m3. Το Σχήμα 2.1

παρουσιάζει ένα παράδειγμα 2Δ γεωμετρίας πρανούς με τις συνοριακές συνθήκες των

αναλύσεων. Συγκεκριμένα, οι αναλύσεις έγιναν με:
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- 28000 έως 120000 τετραγωνικά στοιχεία, με μέγιστο ύψος 1/1 Ο - 1/20 του δεσπόζοντος

μήκους κύματος λ της διέγερσης,

- εύρος και ύψος του καννάβου ίσα με 20Η και 5Η, αντίστοιχα, όπου Η το ύψος του πρανούς,

- αποσβεστήρες στη βάση και σύνορα ελευθέρου πεδίου στα πλευρικά όρια του καννάβου, και

- επιβολή της σεισμικής διέγερσης μορφής αρμονικής ή παλμού Chang (βλέπε Σχήμα 2.1) στη

βάση του καννάβου ως χρονοιστορία διατμητικής τάσης που αντιστοιχεί σε κατακόρυφη

πρόσπτωση κυμάτων SV.

Σημειώνεται ότι η επιβολή της διέγερσης ως χρονοϊστορίας τάσης και όχι επιτάχυνσης, (όπως

συνήθως γίνεται στην πράξη) διασφαλίζει τη μη δημιουργία τεχνητών ανακλάσεων.

ομοιόμορφο

ι ξωδο-ελαστικο

έδacrιo

(Ι:; v Ρ ξ)

χρονος

Σχήμα 2.1. Τυπική 2Δ γεωμετρία αναλύσεων, συνοριακές συνθήκες και διέγερση βάσης

(Μπουκοβάλας Κ.α 2006)

Το Σχήμα 2.2 παρουσιάζει τυπικά αποτελέσματα από τις αριθμητικές αναλύσεις για την

περίπτωση πρανούς με κλίση ί =300, κανονικοποιημένο ύψος πρανούς Η/λ =2.0, απόσβεση ξ

=5% και έξι σημαντικούς κύκλους διέγερσης (Ν =6).
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Σχήμα 2.2. Τοπογραφική επιδείνωση της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης από αριθμητική ανάλυση

για μονοκλινές πρανές με κλίση ί=30°, Η/λ=2.0, ξ=5% και Ν=6 σημαντικούς κύκλους (Μπουκοβάλας Κ.α

2006).

Το σχήμα αυτό παρουσιάζει τη μεταβολή των παραγόντων τοπογραφικής επιδείνωσης

Ah=atlah.ff και Av=-a/ah.ff με την απόσταση από τη στέψη Χ, όπου ah και ΒV είναι η μέγιστη

οριζόντια και η μέγιστη παρασιτική κατακόρυφη επιτάχυνση σε κάθε σημείο της επιφανείας. Η

παράμετρος ah,ff είναι η μέγιστη οριζόντια επιτάχυνση στην επιφάνεια του ελευθέρου πεδίου,

και χρησιμοποιείται για την κανονικοποίηση όχι μόνο της μέγιστης οριζόντιας επιτάχυνσης ah,

αλλά και της μέγιστης παρασιτικής κατακόρυφης συνιστώσας av, καθώς av,ff = Ο για ένα

κατακόρυφα προσπίπτον κύμα SV. Επιπλέον, από το Σχήμα 2.2 προκύπτουν οι εξής γενικές

παρατηρήσεις:

(α) Αναμένεται εν γένει ενίσχυση της οριζόντιας κίνησης στην περιοχή πίσω από τη στέψη, και

απομείωση αυτής μπροστά από τον πόδα του πρανούς. Οι επιδράσεις αυτές απομειώνονται με

την απόσταση από το πρανές, έως ότου η απόκριση γίνει ίση με αυτή στο ελεύθερο πεδίο.

(β) Ακόμη και μια αμιγώς οριζόντια διέγερση, προκαλεί σημαντική παρασιτική κατακόρυφη

κίνηση στη γειτονία του πρανούς, η οποία μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να είναι της τάξης

μεγέθους της οριζόντιας κίνησης.
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(γ) Η τοπογραφική επιδείνωση της οριζόντιας κίνησης παρουσιάζει έντονη γεωγραφική

διαφοροποίηση πίσω από τη στέψη, που μπορεί να χαρακτηρίζεται και από μεταβολή μεταξύ

ενίσχυσης (Ah > 1.0) και απομείωσης (Ah < 1.0) σε μικρές οριζόντιες αποστάσεις της τάξης του

μήκους κύματος λ των κυμάτων SV. Αντίστοιχα έντονη διαφοροποίηση εμφανίζεται και στην

παρασιτική κατακόρυφη κίνηση.

Η παρασιτική κατακόρυφη κίνηση στη γειτονία του πρανούς αποδίδεται στις ανακλάσεις των

προσπιπτόντων κυμάτων SV στην επιφάνεια του πρανούς και στη δημιουργία κυμάτων Ρ και

SV, καθώς και κυμάτων Rayleigh, τα οποία όλα έχουν σημαντική κατακόρυφη συνιστώσα. Η

έντονη γεωγραφική διαφοροποίηση αποδίδεται στο ότι τα ανωτέρω δευτερογενή κύματα

καταφθάνουν με χρονική υστέρηση και διαφορά φάσης στα διάφορα σημεία της επιφάνειας, και

η επαλληλία τους με τα προσπίπτοντα πρωτογενή κύματα SV δημιουργούν διαδοχικά σημεία

με απομείωση και ενίσχυση αντίστοιχα.

Τα ανωτέρω υποδεικνύουν ότι η έμμεση διακρίβωση της τοπογραφικής επιδείνωσης της

σεισμικής κίνησης μέσω ανάστροφωναναλύσεων βλαβών σε κτίρια είναι ιδιαίτερα αδρή, και ότι

η πειραματική μέτρηση αυτής θα πρέπει να γίνεται μέσω πυκνών δικτύων επιταχυνσιογράφων.

Συνολικά εκτελέσθηκαν 90 παραμετρικές αναλύσεις σεισμικής απόκρισης του εδάφους με

στόχο τη διερεύνηση της επίδρασης των κάτωθι παραμέτρων:

- της κλίσης του πρανούς if) ή l=ί/900, με ί =10° - 90°

- του κανονικοποιημένου ύψους του πρανούς Η/λ, με Η/λ = 0.05 - 2.0,

- του αριθμού σημαντικών κύκλων διέγερσης Ν, με Ν = 1 - 12, και

- της υστερητικής απόσβεσης του εδάφους ξ, με ξ = Ο - 20%

Για την ευχερέστερη χρήση των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η έρευνα επικεντρώθηκε σε

παραμέτρους σημαντικές για το σχεδιασμό τεχνικών έργων, δηλαδή (βλ. Σχήμα 2.2)

- τις μέγιστες τοπογραφικές επιδεινώσεις πίσω από τη στέψη του πρανούς, στην οριζόντια και

την κατακόρυφη διεύθυνση Ah,max και Av,max, και

- τις αποστάσεις Oh και Ον πίσω από τη στέψη στις οποίες η σεισμlκη κινηση δεν επηρεάζεται

πρακτικώς από την ύπαρξη του πρανούς (όπου δηλαδή Ah <1.10 και Αν <0.10, αντίστοιχα)
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Οι τέσσερις (4) αυτές παράμετροι σχεδιασμού συνδέθηκαν στατιστικά με τα τέσσερα (4)

χαρακτηριστικά ενός πρανούς υπό σεισμική διέγερση, δηλαδή τις παραμέτρους Ι, Η/λ, ξ και Ν,

σύμφωνα με τις σχέσεις (Βασδέκης & Σοφιανού 2002, Bouckovalas & Papadimitriou 2005):

O.225(Hjλ )0.4 Ι.,: + 2/>;) Ι
. /3 + 0.02 ,Ι

Α· =1- .
!t.max 1+ Ο.9ξ

Α -= 0.75 (Η'/λ)Ο 8 (J G
.
5 +1.5/5)

v,max 1+ 0.15 ξο.5

[ (~Iλ) '. '} ]( Ι': + 3.3/"1
D Η = 0.2 + ~H/λ)- \ Ι + 0.07 ./ ΝΟ.43

h! 0.71 + 3.33ξ

[
ο.233(Η/λ1-γ/': + 3.3/' .".:
0.2 + ΙΗ/λ)- _" Ι +0.07 )

Dy /Η = "Ο7Β
")

(2.1 )

(2.2)

(2.3)

(2.4)

Η αύξηση των σεισμικών δράσεων στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση κατά Ah,max και

Av,max για όλη την απόσταση Oh και Ον πίσω από τη στέψη κρίνεται υπερβολικά συντηρητική,

και μη συμβατή με τις αναλύσεις. Συνεπώς, τα αποτελέσματα μεταβολής των Ah και Αν με την

απόσταση χ από τη στέψη του πρανούς και για τις 90 αναλύσεις κανονικοποιήθηκαν ως προς

τις εκάστοτε τιμές Ah,max, Av,max, Oh και Ον. Έτσι προέκυψαντα αποτελέσματατου Σχήματος2.3.
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Σχήμα 2.3. Περιβάλλουσες σχεδιασμού Ah,d και AV,d των συντελεστών τοπογραφικής επιδείνωσης Ah

και Αν με την απόσταση χ από τη στέψη του πρανούς (Β =H/tani) (Μπουκοβάλας Κ.α. 2006 )

Από τα παραπάνω αποτελέσματα ορίσθηκαν οι περιβάλλουσες σχεδιασμού Ah,d και Av,d με

την απόσταση χ από το πρανές, οι οποίες δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις
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Η ανωτέρω εργασία προσέγγισε το πρόβλημα της τοπογραφικής επιδείνωσης πρανών στη

μέγιστη σεισμική επιτάχυνση στην επιφάνεια του εδάφους μέσω παραμετρικών ιξωδο

ελαστικών αναλύσεων που είχαν σεισμική διέγερση είτε αρμονική ή μονο-χρωματική

αυξομειούμενης έντασης (παλμός Chang). Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας εντοπίζεται

στην τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης, γεγονός στο οποίο δεν έχει

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βιβλιογραφία. Άλλωστε ο EC-8 που κάνει κάποια αναφορά στην

τοπογραφική επιδείνωση θεωρεί ότι αυτή είναι ενιαία για όλο το ελαστικό φάσμα, και ίση με

εκείνη που προδιαγράφεται για τη μέγιστη σεισμική επιτάχυνση του εδάφους (αύξηση κατά

20% ανάλογα και με το ύψος και την κλίση του πρανούς).

Η τοπογραφικήεπίδραση στο ελαστικό φάσμα απόκρισης δε μπορεί να προσεγγισθείμε χρήση

αναλυτικών μεθόδων παρά μόνον πειραματικά (μέσω καταγραφών) ή αριθμητικά. Στην πρώτη

περίπτωση, η χωρική μεταβλητότητα της τοπογραφικής επιδείνωσης (βλέπε Bouckovalas &

Papadimitriou 2005) δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Στη δεύτερη

περίπτωση, η εξαγωγή συμπερασμάτων γίνεται μέσω επεξεργασίας αναλύσεων ιστορικών

περιστατικών, μια συνοπτική παρουσίαση των οποίων γίνεται παρακάτω:

(α) Στη μελέτη των Assimaki et al (2005) για το σεισμό της Αθήνας (1999), η έμφαση είναι σε

ένα πρανές κλίσης ί = 300 με Η = 40m, για το οποίο υιοθετήθηκαν διαφορετικά εδαφικά προφίλ

που αντιστοιχούν σε διαφορετικά δεσπόζοντα μήκη κύματος λ. Έγιναν αναλύσεις διαφορετικών

τύπων (ελαστικές, ισοδύναμα-γραμμικές, μή γραμμικές), και εκτιμώντας την τοπογραφική

επιδείνωση του ελαστικού φάσματος για τη θέση μέγιστης τοπογραφικής ενίσχυσης (σε

απόσταση x=20m πίσω απο τη στέψη του πρανούς), προκύπτει η μορφή του Σχήματος 2.4.

l'r"fllt C

Σχήμα 2.4. Τοπογραφική επιδείνωση ελαστικού φάσματος απόκρισης στη θέση μέγιστης τοπογραφικής

επιδείνωσης της επιτάχυνσης του εδάφους (χ =20m πίσω απο τη στέψη του πρανούς), (Αssίmakί et al

2005)
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Από το Σχήμα 2.4 προκύπτει ότι η τοπογραφία δείχνει να ενισχύει τις μικρές περιόδους

περισσότερο από τις μεγάλες, και συνεπώς η θεώρηση ομοιόμορφης επίδρασης βασισμένης

στην τοπογραφική επιδείνωση της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης (όπως προτείνει ο EC-8)

είναι μάλλον συντηρητική. Διερευνώντας περαιτέρω το θέμα, οι ίδιοι συγγραφείς προτείνουν

έναν συντελεστή τοπογραφικής επιδείνωσης Ftopo του οριζοντίου ελαστικού φάσματος

απόκρισης, ο οποίος είναι συνάρτηση της απόστασης Χ, της περιόδου Τα και των εδαφικών

συνθηκών, όπως αυτές αποτυπώνονται αδρά από τις περιόδους αναφοράς ΤΒ και Τc της

κατηγορίας εδάφους κατά τον EC-8. Πιο συγκεκριμένα, στο Σχήμα 2.5 (Assimaki et al 2005):
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Σχήμα 2.5. (a) Προτεινόμενο φάσμα σχεδιασμού του συντελεστή επιδείνωσης Ftopo.

(b) Μέση τιμή και τυπική απόκλιση του TAF(Tstr), συντελεστής τοπογραφικής

επιδείνωσης του ελαστικού φάσματος, για το σύνολο των προσομοιώσεωνγια προφίλ

κατηγορίας Β (στιφρό έδαφος: EC-8)

(c) Το ίδιο δ/μα με το (b), για προφίλ κατηγορίας C (μέσο έδαφος: EC-8).

(d) Χωρική διακύμανση της μέγιστης κανονικοποιημένης οριζόντιας επιτάχυνσης.

Σύμφωνα με το Σχήμα 2.5 των Assimaki et al (2005), η τοπογραφία μονοκλινούς πρανούς

ενισχύει κατά 60% τη μέγιστη σεισμική επιτάχυνση, κατά 30% την περιοχή σημαντικών

περιόδων για την εκάστοτε κατηγορία εδάφους και δεν ενισχύει καθόλου περιόδους

μεγαλύτερες ή ίσες του 1.0. Οι ίδιοι συγγραφείς, στο συνέδριο του ETC-12 (Αθήνα 2006),
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αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προαναφερθείσες τιμές ενίσχυσης των 60% και 30% σε 40%

και 20%, αντίστοιχα, δίνοντας μια μάλλον πιο ρεαλιστική εικόνα των αναμενόμενων

ενισχύσεων, όπως προκύπτουν από τη βιβλιογραφία (π.χ. οι Bouckovalas & Papadimitriou

2005 δίνουν ως σύνηθες εύρος ενίσχυσης της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης το 20% έως

50%, που συμφωνεί περισσότερο με το ανωτέρω προταθέν 40%).

(β) Στη μελέτη των Bouckovalas et al (1999) για το σεισμό του Αιγίου (1995)

πραγματοποιούνται 2Δ και 1Δ αναλύσεις σεισμικής απόκρισης του πρανούς στη στέψη του

οποίου βρίσκεται χτισμένη η πόλη του Αιγίου. Εκ των αποτελεσμάτων, ιδιαίτερη σημασία έχει

το Σχήμα 2.6 που υποδεικνύει τη μεταβολή της φασματικής επιτάχυνσης με την οριζόντια

απόσταση από το ίχνος του ρήγματος που δημιουργεί το πρανές του Αιγίου για δύο

χαρακτηριστικές περιόδους Tstr=Os (μέγιστη σεισμική επιτάχυνση) και Tstr=O.4s (μέση

ιδιοπερίοδος κτιρίων Αιγίου, μια τιμή λίγο μικρότερη από τη δεσπόζουσα περίοδο Te της

διέγερσης). Όπως προκύπτει από το σχήμα αυτό η τοπογραφική επιδείνωση απομειώνεται με

την απόσταση από το ίχνος του ρήγματος, ανεξαρτήτως περιόδου, ενώ γίνεται σαφές ότι η

τοπογραφική επιδείνωση σε κάθε σημείο δεν είναι ίδια για όλες τις περιόδους (πχ στο Σχήμα

2.6 είναι διαφορετική η τοπογραφική επιδείνωση για Tstr=O.4s στην περιοχή πίσω από τη θέση

του ΟΤΕ: θέση καταγραφής, σε σχέση με εκείνη για Tstr=Os). Αυτό γίνεται σαφέστερο στο

Σχήμα 2.7, όπου παρουσιάζεται το εύρος της τοπογραφικής επιδείνωσης του ελαστικού

φάσματος απόκρισης σύμφωνα με τις αναλύσεις για την περιοχή της καταγραφής (ΟΤΕ site

στο Σχήμα 2.6). Πιο συγκεκριμένα, η τοπογραφική επιδείνωση είναι εντονώτερη στις μικρές

περιόδους και μέχρι τη δεσπόζουσα περίοδο της διέγερσης (Tstr < Te= 0.4-0.5sec).
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Σχήμα 2.6. Επίδραση εδάφους και τοπογραφίας σε τυπική τομή Β-Ν στις τιμές φασματικών

επιταχύνσεων για 2 περιόδους Tstr=Os (Μέγιστη σεισμική επιτάχυνση) και Tstr=O.4s (μέση περίοδος

κτιρίων Αιγίου και περίοδος λίγο μικρότερης της δεσπόζουσας) (Bouckovalas et al 1999).
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Σχήμα 2.7. Επίδραση τοπογραφίας στο ελαστικό φάσμα απόκρισης, στη θέση καταγραφής (ΟΤΕ site)

πίσω από το πρανές του Αιγίου (Bouckovalas et al 1999).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30: Μεθοδολογία Αριθμητικών Αναλύσεων

3.1. Περιγραφή Μεθοδολογίας

Πέραν της συγκριτικής αξιολόγησης των πορισμάτων σχετικών δημοσιεύσεων για τη μελέτη

της επίδρασης της τοπογραφίας στη σεισμική διέγερση, για την περάτωση αυτής της εργασίας,

πραγματοποιήθηκε μία σειρά αριθμητικών αναλύσεων. Το υπολογιστικό πρόγραμμα που

χρησιμοποιείται είναι το FLAC το οποίο εφαρμόζεται για την επίλυση δισδιάστατων

προβλημάτων με χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων διαφορών. Είναι ένα λογισμικό που

εξειδικεύεται στην προσομοίωση της συμπεριφοράς εδάφους και βράχου, δηλαδή

προβλημάτων που άπτονται της γεωτεχνικής (σεισμικής και μη) μηχανικής.

• Η μέθοδος των πεπερασμένων διαφορών βασίζεται στην αριθμητική επίλυση της πλήρους

διαφορικής εξισώσεως κίνησης και η διαδικασία επίλυσης εξελίσσεται με υπολογιστικά βήματα.

• Το υλικό προσομοιώνεται με ζώνες (ή στοιχεία) που μορφώνουν έναν κάνναβο, ο οποίος

έχει καθοριστεί από το χρήστη για να ταιριάζει με τη γεωμετρία του προβλήματος.

• Ο κάνναβος έχει την ικανότητα να κινείται και να παραμορφώνεται «ακολουθώντας» το

εδαφικό υλικό, κατά τα πρότυπα της μεθοδολογίας Lagrange (<<του κινούμενου παρατηρητή»),

αν χρειάζεται από τη φήση του προβλήματος.

• Μέσω της εξίσωσης κίνησης υπολογίζονται σε κάθε βήμα αρχικά οι ταχύτητες των κόμβων

του δικτύου (ή, αλλιώς, η προσαύξηση των μετατοπίσεων ανά βήμα) από τις τάσεις και

δυνάμεις του προηγούμενου βήματος.

• Από αυτές προκύπτουν ο ρυθμοί των παραμορφώσεων σε κάθε κόμβο και από αυτούς οι

νέες τάσεις στις ζώνες του δικτύου βάσει της καταστατικής σχέσης τάσεων-παραμοφώσεων

που καθορίζεται από το χρήστη.

• Από τις τάσεις στις ζώνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τάσεις του προηγούμενου

βήματος) προκύπτουν οι ισοδύναμες δυνάμεις στους κόμβους του δικτύου, που οφείλονται

στην εντατική κατάσταση του μέσου.

• Η επαλληλία αυτών με τη δύναμη λόγω αποσβέσεως αλλά και τις εξωτερικές δυνάμεις δίνει

τη μη ισορροπούσα δύναμη ΣF σε κάθε κόμβο. Η δύναμη αυτή θα πρέπει σύμφωνα με τη

διαφορική εξίσωση κίνησης να είναι ίση με την αδρανειακή δύναμη.

• Έτσι διαιρώντας με την ισοδύναμη μάζα m κάθε κόμβου και πολλαπλασιάζοντας το πηλίκο

επί κάποιο μικρό χρονικό βήμα Δt, προκύπτει η προσαύξηση την ταχύτητας κάθε κόμβου

σύμφωνα με τη σχέση:

U (Ι+Δtι2) = U (Ι-Δtι2) + (ΣF/m) * Δt
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Έχοντας υπολογίσει τη νέα ταχύτητα του κόμβου η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται για

το επόμενο υπολογιστικό βήμα.

Στην περίπτωση που το πρόβλημα επιλύεται δυναμικά, η μάζα και η σταθερά αποσβέσεως είναι

αυτές που αντιστοιχούν στις πραγματικές παραμέτρους, ενώ τα χρονικά βήματα υπολογισμού

Δt αντιστοιχούν σε πραγματικά χρονικά διαστήματα. Αν η επίλυση επιλεγεί να γίνει στατικά, τότε

μάζα, σταθερά αποσβέσεως και το βήμα υπολογισμού καθορίζονται από το ίδιο το πρόγραμμα

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτερη σύγκλιση.

Για καλύτερα αποτελέσματα η επίλυση διαχωρίζει την κάθε τετραπλευρική ζώνη του καννάβου

σε τέσσερις τριγωνικές υποζώνες. Σε δυναμικά προβλήματα το χρονικό βήμα υπολογισμού

υπολογίζεται από το πρόγραμμα έτσι ώστε να είναι μικρότερο από το κρίσιμο για το οποίο

ισχύει:

Δt crit = min[A / VpdmaJ

Όπου: Α το εμβαδόν της τριγωνικής υποζώνης κάθε ζώνης του δικτύου

dmax η μεγαλύτερη διαγώνιός της και

Vp η ταχύτητα διάδοσης των διαμήκων κυμάτων όπως αυτή υπολογίζεται από τις

δεδομένες ελαστικές σταθερές του προβλήματος.

Το min αναφέρεται στο ελάχιστο λόγο A/(Vpdmax) που απαντάται σε όλο το δίκτυο

πεπερασμένων διαφορών.

Ο περιορισμός αυτός για το χρονικό βήμα υπολογισμού οφείλεται, κατ' ουσία, στην απαίτηση

όπως η "πληροφορία" για τη σχέση τάσεων-παραμορφώσεων και δράσεων να μη διαδίδεται

μέσα στον κάνναβο με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα διάδοσης των διαμήκων

κυμάτων, παραβιάζοντας τον πραγματικό μηχανισμό που συναντάται στη φύση.

Οι συνοριακές συνθήκες του προβλήματος επιλέγονται με γνώμονα

• την κατά το δυνατό καλύτερη προσομοίωση του προβλήματος που απαντάται στη φύση και

• την υπολογιστική ταχύτητα που απαιτείται για την εξαγωγή αποτελεσμάτων.
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Με βάση τα παραπάνω δεν υπάρχει ανάγκη για πολύ μεγάλους καννάβους προσομοίωσης για

να επιτυγχάνεται ο στόχος μη επηρεασμού της περιοχής ενδιαφέροντος από τις συνοριακές

συνθήκες. Εναλλακτικά, χρησιμοποιείται ένας λογικής τάξης μεγέθους κάνναβος στο κάτω όριο

του οποίου επιβάλλονται κατάλληλες συνθήκες απορρόφησης της ενέργειας που ισοδυναμούν

με την απόσβεση ακτινοβολίας που θα ελάμβανε χώρα εάν επρόκειτο για ημιχώρο. Επίσης,

στα πλευρικά όρια του καννάβου εφαρμόζονται συνθήκες ελεύθερου πεδίου οι οποίες

εξασφαλίζονται με ειδικές διατάξεις που πρακτικώς "επιβάλλουν" συνθήκη ελεύθερου πεδίου

στο όριο. Ακόμη επισημαίνεται ότι η κίνηση επιβάλλεται στο κάτω όριο του καννάβου ως

χρονοϊστορία τάσης και όχι μετατόπισης, ταχύτητας ή επιτάχυνσης οπότε θα δημιουργούνταν

τεχνητές ανακλάσεις στο εν λόγω όριο.

Πλεονεκτ' ατα του προ

• Το FLAC αντιμετωπίζει την ανελαστικότητα στη σχέση τάσεων - παραμορφώσεων με

διάφορα ελαστο-πλαστικά καταστατικά μοντέλα (π.χ. το μοντέλο Mohr-Coulomb, Drucker

Prager) και μάλιστα σχεδόν με τις ίδιες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ που προβλέπονται για

το απλό ελαστικό μοντέλο. Αντίθετα, προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων απαιτούν

σημαντικά περισσότερο χρόνο.

• ΔΕ γίνεται μόρφωση και αποθήκευση μητρώων ακαμψίας οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί

μεγάλος αριθμός στοιχείων κατά την προσομοίωση με μέτριες απαιτήσεις σε μνήμη, ενώ

προβλήματα με μεγάλες μετατοπίσεις και παραμορφώσεις αντιμετωπίζονται επίσης χωρίς

πρόσθετη υπολογιστική προσπάθεια.

• Διαθέτει μια ενσωματωμένη γλώσσα, τη Fish που μοιάζει με τη FORTRAN, αλλά που είναι

προσαρμοσμένη στις δυνατότητες, απαιτήσεις και ανάγκες του FLAC. Η Fish δίνει την

δυνατότητα στον χρήστη να εφοδιάζει τα αρχεία εισόδου του με υπορουτίνες και κώδικες που

μπορούν να μετατρέπουν ή να συμπληρώνουν καταστατικά προσομοιώματα ή να εισάγουν

στην υπολογιστική διαδικασία νέες μεταβλητές και παραμέτρους.

Παρά τα πλεονεκτήματα του FLAC που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχουν και ορισμένες

αδυναμίες που ενδέχεται να αυξήσουν τις απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ. Συγκεκριμένα:

• Η χρήση συντελεστή αποσβέσεως ανάλογου της ακαμψίας, πολύπλοκα ελαστοπλαστικά

καταστατικά προσομοιώματα και άλλες υπορουτίνες γραμμένες σε Fish, που παρεμβάλλονται

σε κάθε υπολογιστικό κύκλο που εκτελεί το πρόγραμμα, είναι παράγοντες που αυξάνουν το

συνολικό χρόνο επίλυσης.

• Κυρίως όμως χρειάζεται σημαντική υπολογιστική προσπάθεια διότι τα υπολογιστικά βήματα

που απαιτούνται πρέπει να είναι μικρά και κατά συνέπεια πολλά σε αριθμό, αφού προκειμένου
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να μειωθεί η επίδραση της αδράνειας στο ελάχιστο, οι επιβαλλόμενες ταχύτητες στο σύνορο

πρέπει να είναι μικρές. Αυτό ισχύει και για τη στατική επίλυση καθώς, λόγω του χαρακτήρα του

κώδικα, η επίδραση της αδράνειας υπεισέρχεται και σ' αυτή την ανάλυση.

3.2. Βαθμονόμηση Μεθοδολογίας

Για να αξιολογηθεί και να βαθμονομηθεί η χρήση του FLAC για προβλήματα σεισμικής

απόκρισης, τα αποτελέσματα θα πρέπει να συγκριθούν με αντίστοιχα από μια καλά

προσδιορισμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο (π.χ. αναλυτικές ή αριθμητικές λύσεις). Η

επίδραση τοπογραφικής ανωμαλίας στην εδαφική απόκριση κατά την πρόσπτωση κυμάτων SV

και Ρ έχει μελετηθεί παλαιότερα κυρίως προσεγγιστικά με αριθμητικές μεθόδους και

δευτερευόντως με αναλυτικές λόγω της μεγάλης πολυπλοκότητας των αναλυτικών λύσεων και

κυρίως εξαιτίας της δυσκολίας στην εύρεση-προσδιορισμό τους.

Η πιο συχνά αναφερόμενη μεθοδολογία επίλυσης τέτοιων προβλημάτων είναι η μέθοδος που

εφαρμόστηκε από τον Wong για τη μελέτη της απόκρισης σε ανωμαλία μορφής φαραγγιού

λόγω κυμάτων Ρ και SV. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα αποτελέσματα του Wong (1982)

χρησιμοποιούνται ως πρότυπο με το οποίο συγκρίνονται τα αποτελέσματα νέων μεθόδων (π.χ.

Sesma et al 1985, Sesma & Campillo 1991). Αυτός είναι ο λόγος που η αξιοπιστία των

αποτελεσμάτων του FLAC θα αξιολογηθεί με σύγκριση προς τα αντίστοιχα του Wong.

Η πρότυπη αυτή μεθοδολογία εφαρμόστηκε αρχικά σε στατικά προβλήματα θεμελιώσεων και

μετέπειτα προσαρμόστηκε σε δυναμικά προβλήματα διάδοσης κυμάτων.Εφαρμόζεται μια

«γενικευμένη αντίστροφη μέθοδος» (generalized inverse method) που διαφέρει ως προς τις

άλλες αριθμητικές μεθόδους δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συνοριακές συνθήκες. Επιλέγεται

μια δοκιμαστική συνάρτηση με άγνωστες σταθερές η οποία επαληθεύει αρχικά την καταστατική

εξίσωση (governing equation) του προβλήματος και στη συνέχεια τις συνοριακές συνθήκες με

τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Η μόρφωση της ανωμαλίας γίνεται θεωρώντας ένα

επίπεδο σύνορο με μια τοπική ανωμαλία η οποία προσομοιώνεται με μια καμπύλη επιφάνεια.

Οι δοκιμαστικές συναρτήσεις επιλέγονται ανάλογα με τη μορφή της ανωμαλίας, ώστε να

ικανοποιούνται οι συνθήκες της ελεύθερης επιφάνειας του ημιχώρου και της απόσβεσης

ακτινοβολίας στο άπειρο, καθώς και οι εξισώσεις επίπεδης παραμόρφωσης σε κάθε σημείο

εκτός εκείνων στα οποία επιβάλλεται η διέγερση. Οι συνοριακές συνθήκες στην καμπύλη

επιφάνεια προσδιορίζονται αλλάζοντας το πλάτος και τη φάση των δοκιμαστικών

συναρτήσεων.
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Ο Wong (1982) εφάρμοσε τη μεθοδολογία του για ημικυκλικό φαράγγι χάριν απλότητας και

παρουσίασε αποτελέσματα για πρόσπτωση κυμάτων Ρ και SV. Στις αναλύσεις με το FLAC, η

διέγερση επιβάλλεται στην κάτω επιφάνεια του καννάβου ως χρονοιστορία τάσης και εξετάζεται

η απόκριση των σημείων της ελεύθερης επιφάνειας. Η μέγιστη απόκριση των σημείων αυτών

στην ευρύτερη ζώνη της ανωμαλίας απεικονίζεται συναρτήσει της απόστασης από τον άξονα

συμμετρίας της ανωμαλίας σε διαγράμματα που αφορούν σε συγκεκριμένη τιμή της αδιάστατης

συχνότητας

ω·R
Π=--

π·Υ

όπου: R η ακτίνα του ημικυκλίου,

ω η κυκλική συχνότητα και

ν η κυματική ταχύτητα του προσπίπτοντος σεισμικού κύματος.

Το αρχικό πρόβλημα που ελέγχθηκε αναφέρεται στο εν λόγω προσομοίωμα με ακτίνα R=25m

και για κατακόρυφη πρόσπτωση κύματος SV. Επιλέχθηκε κάνναβος διαστάσεων 300m x150m

που αποτελείται από 200 χ 150 στοιχεία. Δοκιμάστηκαν οι τιμές αδιάστατης συχνότητας η=1 και

η=2 (Σχήμα 3.1, 3.2).

40
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Σχήμα 3.1α Τοπογραφική ενίσχυση οριζόντιας κίνησης κατά μήκος ζώνης τοπογραφίας

φαραγγιού υπό κατακορύφως προσπίπτον κύμα SV για αδιάστατη συχνότητα η=1 και

ακτίνα φαραγγιού R=25m (+FLAC,. Wong (1982)). Διαστάσεις καννάβου 300m χ 150m,
στοιχεία 200 χ 150.
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Σχήμα 3.1 β Τοπογραφική ενίσχυση κατακόρυφης κίνησης κατά μήκος ζώνης τοπογραφίας

φαραγγιού υπό κατακορύφως προσπίπτον κύμα SV για αδιάστατη συχνότητα η = 1 και

ακτίνα φαραγγιού R=25m (+ FLAC,· Wong (1982)). Διαστάσεις καννάβου 300m χ 150m,
στοιχεία 200 χ 150.
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Σχήμα 3.2α Τοπογραφική ενίσχυση οριζόντιας κίνησης κατά μήκος ζώνης τοπογραφίας

φαραγγιού υπό κατακορύφως προσπίπτον κύμα SV για αδιάστατη συχνότητα η=2 και

ακτίνα φαραγγιού R=25m ~- FLAC~ Wong (1982)). Διαστάσεις καννάβου 300m χ 150m,
στοιχεία 200 χ 150.
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Σχήμα 3.2β Τοπογραφική ενίσχυση κατακόρυφης κίνησης κατά μήκος ζώνης τοπογραφίας

φαραγγιού υπό κατακορύφως προσπίπτον κύμα SV για αδιάστατη συχνότητα η = 2 και ακτίνα

φαραγγιού R = 25m (+ FLAC, - Wong(1982)). Διαστάσεις καννάβου 300m χ 150m, στοιχεία

200 Χ 150.

Uy 2.0

Στα σχήματα αυτά παρατηρείται πολύ ικανοποιητική σύγκριση με τα αντίστοιχα κατά Wong.

Ειδικότερα για η=1 οι τιμές της οριζόντιας συνιστώσας σχεδόν ταυτίζονται με τις θεωρητικές

τιμές του Wong (1982), ενώ οι τιμές της κατακόρυφης διαφοροποιούνται πολύ ελαφρώς κυρίως

ως προς το μέγιστο της απόκρισης στο «φρύδι}) του φαραγγιού. Για η=2, η απόκριση της

επιφάνειας είναι εντελώς διαφορετική από την απόκριση για η=1, αλλά και πάλι οι

διαφοροποιήσεις μεταξύ θεωρητικών και αριθμητικών αποτελεσμάτων που παρατηρούνται και

για τις δύο συνιστώσες είναι, μικρές μεν, αλλά εντονότερες από τις αντίστοιχες για η=1 και

εστιάζονται πάλι στο «φρύδι}) του φαραγγιού αλλά και σε κοντινές αποστάσεις εκατέρωθεν της

εξεταζόμενης τοπογραφικής ανωμαλίας. Η αλλαγή στην ακρίβεια της μαθηματικής

προσομοίωσης για διαφορετικές n αποδόθηκε στο γεγονός ότι ο λόγος ύψους στοιχείου του

καννάβου προς το μήκος κύματος (dh/λ) παίρνει τις τιμές 1/50 και 1/25 για η=1 και η=2,

αντίστοιχα. Για να ελεγχθεί αυτή η εκτίμηση επιλέχθηκε κάνναβος με διπλάσιο αριθμό στοιχείων

( 400 χ 300) που αντιστοιχεί σε τιμή του λόγου dh/λ=1/50 για η=2. Όπως διαφαίνεται από τα

Σχήματα 3.3, τα νέα αυτά αποτελέσματα παρουσιάζουν πλήρη ταύτιση με εκείνα του

αραιότερου καννάβου για η=2. Συνεπώς, η χρήση καννάβου πιο πυκνού από dh/λ=1/25 δε

θεωρείται αναγκαία. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί και με όσα αναγράφονται στο εγχειρίδιο

χρήσης του FLAC, όπου μια τιμή dh/λ=1/10 θεωρείται επαρκής.
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Σχήμα 3.3α Τοπογραφική ενίσχυση οριζόντιας κίνησης κατά μήκος ζώνης τοπογραφίας

φαραγγιού υπό κατακορύφως προσπίπτον κύμα SV για αδιάστατη συχνότητα η=2 και

ακτίνα φαραγγιούR=25m ( FLAC (α), FLΑC(β), Wong (1982)). Διαστάσεις καννάβου

300m χ 150m, στοιχεία 200 χ 150 (α) και 400 χ 300 (β).
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Σχήμα 3.3β Τοπογραφική ενίσχυση κατακόρυφης κίνησης κατά μήκος ζώνης τοπογραφίας

φαραγγιού υπό κατακορύφως προσπίmον κύμα SV για αδιάστατη συχνότητα η=2 και

ακτίνα φαραγγιούR=25m ( FLAC (α), FLΑC(β), Wong (1982)). Διαστάσεις καννάβου
300m χ 150m, στοιχεία 200 χ 150 (α) και 400 χ 300 (β).
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Πραγματοποιήθηκαν και άλλες αναλύσεις για διερεύνηση της αξιοπιστίας της χρήσης του

FLAC. Συνοψίζοντας, η χρήση του FLAC μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα για

ελαστικές αναλύσεις σεισμικής απόκρισης με μέγιστο ύψος ζωνών dhmax μεταξύ λ/25 και λ/1 Ο

επαρκείς οριζόντιες αποστάσεις του καννάβου από την τοπογραφική ανωμαλία (π.χ. 6R ή 3λ

από το κέντρο του ημικυκλικού φαραγγιού) και τέλος κατακόρυφη απόσταση της βάσης του

καννάβου από την τοπογραφική ανωμαλία τουλάχιστον 2λ.

Οι κάνναβοι που χρησιμοποιήθηκαν στις αναλύσεις της παρούσας διπλωματικής

κατασκευάστηκαν υιοθετώντας τις αρχές που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Ενδεικτικά στο Σχήμα

3.4 δίνεται ένα παράδειγμα καννάβου για την ανάλυση σεισμικής απόκρισης μονοκλινούς

πρανούς (Η/λ= 0.20, κλίσης ί= 600).

Για να εκτιμηθεί η τοπογραφική επιδείνωση της σεισμικής κίνησης στην περίπτωση

μονοκλινούς πρανούς, πέραν της ανάλυσης με κάνναβο σαν αυτό του σχήματος 3.4, έγιναν και

δύο αναλύσεις «ελευθέρου πεδίου», μία για την περιοχή πίσω από τη στέψη και μία για την

περιοχή μπροστά απο τον πόδα, οι οποίες υποβάλλονται στην ίδια σεισμική διέγερση στη

βάση. Οι αντίστοιχοι κάνναβοι των αναλύσεων «ελευθέρου πεδίου» στέψης και πόδα δίνονται

στα σχήματα 3.5 και 3.6.

Η σεισμική διέγερση όλων των αναλύσεων ήταν χρονοϊστορία οριζόντιας ταλάντωσης του

υλικού σημείου που επιβλήθηκε ως χρονοϊστορία διατμητικών τάσεων στο κάτω σύνορο των

καννάβων. Ως αποτελέσματα εκ των αναλύσεων μονοκλινούς πρανούς εξήχθησαν οι

χρονοϊστορίες επιτάχυνσης της οριζόντιας και κατακόρυφης διεύθυνσης για κάθε σημείο της

επιφάνειας του εδάφους, ενώ από τις αναλύσεις ελευθέρου πεδίου εξήχθησαν οι τυπικές

χρονοϊστορίες οριζόντιας επιτάχυνσης, μία για το ελεύθερο πεδίο πίσω από τη στέψη και μία

για την περιοχή μπροστά από τον πόδα. Στη συνέχεια, μέσω εξωτερικού (προς το FLAC)

λογισμικού, έγινε ο υπολογισμός των ελαστικών φασμάτων απόκρισης (για λόγο απόσβεσης

5%) της οριζόντιας και κατακόρυφης διεύθυνσης για κάθε σημείο της επιφάνειας του εδάφους,

και τα εν λόγω φάσματα διαιρέθηκαν προς το αντίστοιχο ελαστικό φάσμα απόκρισης της

οριζόντιας επιτάχυνσης στο εκάστοτε ελεύθερο πεδίο.
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JOB Τ1ΤΙΕ:

FLA C (Version 4.00)

LEGEND

23-Apr-07 2:28
step 11590
-1.111Ε+03<χ< 1.111Ε+03

-1.336Ε+03<Υ< 8.861 Ε+02

0600

0200

Gήd plot

Ο 5Ε 2

L-o.2oo

-0600

Ι -1.000

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, Minnesota USA

-0800 -0.400 0.000
r10'3)

0.400 0.800

Σχήμα 3.4: Εφαρμογή προγράμματος FLAC: τυπικός κάνναβος μονοκλινούς πρανούς
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JOB T1TLE:

FLAC (Version 4,00)

LEGEND

23-Apr-07 3:25
step 5204

-1 .111 Ε+03 <χ< 1.111 Ε+03
-1.336Ε+03<Υ< 8.861 Ε+02

('10Λ3)

-----------------------------------

0.600

0.200

Grid plot

Ο 5Ε 2

-0.200

_-0.600

-1.000

Itasca Consulting Group, Inc.
Minneapolis, Minnesota USA

-() 800 -() 400 0.000
('10Λ3)

0.400 0.800

Σχήμα 3.5: Εφαρμογή προγράμματος FLAC: τυπικός κάνναβος ελεύθερου πεδίου (πίσω από τη στέψη μονοκλινούς πρανούς).
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___J_O_B_T_IT_l_E_: -----.- -----: (·Ι0"3)

FLA C (Version 4.00)

060Q
LEGEND

23-Apr-07 2:58
step 5204

-1.111 Ε+03 <χ< 1.111 Ε+03
-1.361 Ε+03 <Υ< 8.611 Ε+02

Grid plot

0200

ο 5Ε 2

..().200

..()6OQ

-1000

Itasca Consulting Group, lnc.
Minneapolis, Minnesota USA

Ι -0.800 -0.400 0.000
__....:...(·10Λ3)

Ι
0.400 0.800

Σχήμα 3.6: Εφαρμογή προγράμματος FLAC: τυπικός κάνναβος ελεύθερου πεδίου (μπροστά από τον πόδα μονοκλινούς πρανούς).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40: Επίδραση Μονοκλινούς Πρανούς στη σεισμική κίνηση

4.1 Γενικά

Στη διπλωματική αυτή, το εκάστοτε πρανές, έχει κλίση (ί), ύψος στέψης (Η), άπειρο μήκος

στέψης (Ι_=οο) και άπειρο μήκος βάσης (8=00 ) (σχ.4.1). Οι αναλύσεις έχουν γίνει, διερευνώντας

παραμετρικά την επίδραση της κλίσης και του αδιάστατου ύψους n (Η/λ) στη σεισμική κίνηση.

Η

1
Σχήμα 4.1: Σχέδιο μονοκλινούς πρανούς

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για τρεις (3) διαφορετικές κλίσεις πρανούς

ύψους Η, κάθε μια από τις οποίες επαναλήφθηκε για διεγέρσεις 2 διαφορετικών τιμών

δεσπόζοντος μήκους κύματος λ. Καθώς το ίδιο δεσπόζον μήκος κύματος λ μπορεί να

προέρχεται από εντελώς διαφορετικές μορφές διέγερσης, κάθε πρανές κλίσης ί και αδιάστατου

ύψους Η/λ υποβλήθηκε σε τέσσερις (4) διαφορετικές διεγέρσεις (που έχουν όλες το ίδιο

δεσπόζον μήκος κύματος λ).

Πιο συγκεκριμένα οι πραγματοποιηθείσες αναλύσεις αφορούν πρανή με τα εξής

χαρακτηριστικά:

• ί=300 , Η/λ=Ο,20

• ί=300 , Η/λ=Ο,45

• ί=45
0

, Η/λ=Ο,20

• ί=450 , Η/λ=Ο,45

• ί=600 , Η/λ=Ο,20

• ί=600 , Η/λ=Ο,45
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Επίσης οι σεισμικές διεγέρσεις που εφαρμόστηκαν σε κάθε προηγούμενο συνδιασμό (ί, Η/λ)

είναι:

• Αρμονική

• Παλμού Ricker

• Σεισμός Αιγίου (1995), πραγματική καταγραφή

• Σεισμός Κοζάνης (1995), πραγματική καταγραφή

Στο σύνολο τους οι ανωτέρω αναλύσεις ανήλθαν σε πλήθος των είκοσι τεσσάρων (24). Αν

ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι κάθε ανάλυση πρανούς συνοδευόταν και από 2 αναλύσεις

«ελευθέρου πεδίου», το απόλυτο σύνολο των αναλύσεων που εκτελέσθηκαν στην παρούσα

εργασία είναι εβδομήντα δύο (72).

Η έμφαση στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων δόθηκε στην τοπογραφική επιδείνωση του

ελαστικού φάσματος απόκρισης (απόσβεση 5%) καθ' όλο το μήκος της επιφάνειας του

εδάφους. Πιο συγκεκριμένα:

• η τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης στην οριζόντια διεύθυνσπ

ορίζεται με τον φασματικό λόγο ASah που ορίζεται ως ο λόγος του ελαστικού φάσματος

απόκρισης Sah για την οριζόντια ταλάντωση κάθε σημείου της επιφάνειας του

μονοκλινούς πρανούς προς το ελαστικό φάσμα απόκρισης στην οριζόντια διεύθυνση του

εκάστοτε ελευθέρου πεδίου Sah,ff.

• η τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης στην παρασΙΤΙΚrl

κατακόρυφπ διεύθυνσπ ορίζεται με τον φασματικό λόγο ASav που ορίζεται ως ο λόγος

του ελαστικού φάσματος απόκρισης Sav για την παρασιτική κατακόρυφη ταλάντωση κάθε

σημείου της επιφάνειας του μονοκλινούς πρανούς προς το ελαστικό φάσμα απόκρισης

στην οριζόντια διεύθυνση του εκάστοτε ελευθέρου πεδίου Sah,ff.

Οι ανωτέρω φασματικοί λόγοι ASah και ASav είναι συναρτήσεις της θέσης του σημείου

(συντεταγμένη χ) και της περιόδου κατασκευής Tstr και αφορούν λόγο κρίσιμης απόσβεσης

αυτής ίση με 5%. Επισημαίνεται, ότι ο λόγος ASav σχετίζεται με αμιγώς παρασιτική

κατακόρυφη ταλάντωση, καθώς η εισερχόμενη διέγερση είναι κατακόρυφα προσπίπτοντα

κύματα SV που δεν εισάγουν πρωτογενώς κατακόρυφη ταλάντωση των υλικών σημείων. Αυτός

είναι και ο λόγος που ο ορισμός του ASav γίνεται ως συνάρτηση της Sah,ff, καθώς Sav,ff=O.

Επισημαίνεται επίσης, ότι ASah > 1 απεικονίζει ενίσχυση της φασματικής επιτάχυνσης, ενώ

ASah < 1 απομείωση αυτής. Τέλος αναφέρεται ότι μηδενισμός της τοπογραφικής επίδρασης (με

ακρίβεια μηχανικού) συνδέεται με τιμές ASah <1.1 και ASav <0.1.
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Για να δοθεί η έμφαση στο φασματικό περιεχόμενο των ASah και ASav και λιγότερο στην

απόλυτη τιμή αυτών (δεδομένου ότι η τοπογραφική επιδείνωση της μέγιστης σεισμικής

επιτάχυνσης έχει μελετηθεί αρκετά στο παρελθόν, π.χ. Bouckovalas & Papadimitriou 2005), τα

ίδια αποτελέσματα αναλύσεων μελετώνται και ως συνάρτηση:

• του κανονικοποιημένου φασματικού λόγου NASah, που ορίζεται ως ο λόγος του

φασματικού λόγου ASah προς την τιμή ASah(Tstr=O) που αντιστοιχεί στην τοπογραφική

επιδείνωση της μέγιστης οριζόντιας επιτάχυνσης, και αντίστοιχα

• του κανονικοποιημένου φασματικού λόγου NASav, που ορίζεται ως ο λόγος του

φασματικού λόγου ASav προς την τιμή ASav(Tstr=O) που αντιστοιχεί στην τοπογραφική

επιδείνωση της μέγιστης παρασιτικής κατακόρυφης επιτάχυνσης.

Και πάλι, οι ανωτέρω φασματικοί λόγοι NASah και NASav είναι συναρτήσεις της θέσης του

σημείου (συντεταγμένη χ) και της περιόδου κατασκευής Tsrt και αφορούν λόγο κρίσιμης

απόσβεσης αυτής ίση με 5%. Επιπλέον αναφέρεται ότι, αντίστοιχα με το λόγο ASav, ο λόγος

NASav σχετίζεται με αμιγώς παρασιτική κατακόρυφη ταλάντωση.
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4.2. Παρουσίαση αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα

Όπως παρουσιάζεται ανωτέρω, ο στόχος των αναλύσεων ήταν η διερεύνηση της επίδρασης

της κλίσης ί και του αδιάστατου ύψους πρανούς Η/λ, σε συνάρτηση με την σεισμική διέγερση

που επιβάλεται, στους προαναφερθέντες φασματικούς λόγους ASah, ASav, NASah, NASav,

κατά μήκος όλης της επιφάνειας του εδάφους. Ο όγκος των αποτελεσμάτων είναι προφανώς

τεράστιος, κι έτσι στην παρούσα εργασία γίνεται επιλογή χαρακτηριστικών αποτελεσμάτων τα

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων γενικής εφαρμογής.

Έτσι, στην πρώτη ομάδα σχημάτων παρουσιάζεται η επίδραση του μονοκλινούς πρανούς

στους φασματικούς λόγους ASah και ASav κατά μήκος της επιφάνειας του εδάφους και για

επιλεγμένες περιόδους κατασκευής Tstr =0, 0.2, 0.35, 0.5, 1.0 και 1.5sec. Κάθε σχήμα

παρουσιάζει μια περίπτωση πρανούς (ί, Η/λ) και έναν φασματικό λόγο (ASah ή ASav), και

συγκρίνει την τοπογραφική επιδείνωση που προκύπτει κατά περίπτωση και για τις 4 διεγέρσεις

ίδιου δεσπόζοντος μήκους κύματος λ που χρησιμοποιήθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, στα Σχήματα 4.1 έως 4.12 με τα εξής χαρακτηριστικά κλίσης ί και αδιάστατου

ύψους Η/λ:

ί) ί=30° Η/λ=0.20 ASah (Σχήμα 4.1) και ASav (Σχήμα 4.2)

11) ί=30° Η/λ=0.45 ASah (Σχήμα 4.3) και ASav (Σχήμα 4.4)

ίίί) ί=450 Η/λ=0.20 ASah (Σχήμα 4.5) και ASav (Σχήμα 4.6)

ίν) ί=450
Η/λ=0.45 ASah (Σχήμα 4.7) και ASav (Σχήμα 4.8)

ν) ί=60
0

Η/λ=0.20 ASah (Σχήμα 4.9) και ASav (Σχήμα 4.1 Ο)

νί) ί=60 0 Η/λ=-0.45 ASah (Σχήμα 4.11) και ASav (Σχήμα 4.12)
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Σχήμα 4.1: ΦασμαTlκοί λόγοι τοπογραφικής επιδεΙνωσης ASah κατά μήκος της επιφάνειας του εδάφους

για πρανή κλίσης ί=30° και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20, για επιλεγμένες περιόδους κατασκευής Ts1r
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για πρανή κλίσης ί=30Ο και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20, για επιλεγμένες περιόδους κατασκευής Tstr·
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Σχήμα 4.3: ΦασμαTlκοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης ASah κατά μήκος της επιφάνειας του εδάφους

για πρανή κλίσης ί=30° και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.45για επιλεγμένες περιόδους κατασκευής Tstr
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Σχήμα 4.4: ΦασματικοΙ λόγοι τοπογραφικής επιδεΙνωσηςASav κατά μήκος της επιφάνειας του εδάφους

για πρανή κλΙσης ί=30° και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.45, για επιλεγμένες περιόδους κατασκευήςTstr
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Σχήμα 4.5: ΦασμαTlκοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης ASah κατά μήκος της επιφάνειας του εδάφους

για πρανή κλίσης i=4s0
και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20, για επιλεγμένες περιόδους κατασκευής Tstr
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Σχήμα 4.6: ΦασμαTlκοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης ASav κατά μήκος της επιφάνειας του εδάφους

για πρανή κλίσης ί=45
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20, για επιλεγμένες περιόδους κατασκευής Tstr
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Σχήμα 4.7: Φασματικοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης ASah κατά μήκος της επιφάνειας του εδάφους

για πρανή κλίσης i=4So
και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.4S, για επιλεγμένες περιόδους κατασκευής Tstr
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Σχήμα 4.8: ΦασμαTlκοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης ASav κατό μήκος της επιφόνειας του εδόφους

για πρανή κλίσης ί=45
0
και αδιόστατου ύψους Η/λ=Ο.45, για επιλεγμένες περιόδους κατασκευής Tstr
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Σχήμα 4.9: ΦασμαTlκοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης ASah κατά μήκος της επιφάνειας του εδάφους

για πρανή κλίσης ί=60° και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20, για επιλεγμένες περιόδους κατασκευής TsIr

Επίδραση ΤοπογραφΙας στο Ελαστικό Φάσμα Απόκρισης στην Επιφάνεια του Εδάφους - 44-
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Σχήμα 4.10: ΦασμαTlκοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης ASav κατά μήκος της επιφάνειας του εδάφους

για πρανή κλίσης ί=60
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20, για επιλεγμένες περιόδους κατασκευής Tstr

ΕπΙδραση Τοπογραφ!αςστο Ελαστικό ΦάσμαΑπόκρισηςστην Επιφάνεια του Εδάφους - 45-
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Σχήμα 4.11: ΦασμαTlκοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης ASah κατό μήκος της επιφόνειας του εδόφους

για πρανή κλίσης ί=60
0

και αδιόστατου ύψους Η/λ=Ο.45, για επιλεγμένες περιόδους κατασκευής Tstr

ΕπΙδραση ΤοπογραφΙαςστο Ελαστικό ΦάσμαΑπ6κΡισηςστην Επιφάνεια του Εδάφους - 46-



Σχήμα 4.12: ΦασμαTlκοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης ASav κατό μήκος της επιφόνειας του εδόφους

για πρανή κλίσης ί=60
0

και αδιόστατου ύψους Η/λ=Ο.45, για επιλεγμένες περιόδους κατασκευής Τstr

ΕπΤδραση ΤοπογραφΤαςστο Ελαστικό Φάσμα Απόκρισηςστην Επιφάνεια του Εδάφους - 47-



Γίνεται φανερο οτι η κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτητιστικά, που δε γενικεύονται

εύκολα. Παρόλα αυτά, προσεκτική παρατήρηση των συγκρίσεων μπορεί να οδηγήσει στα

κάτωθι ποιοτικά έστω συμπεράσματα:

• Η τοπογραφική επιδείνωση στην οριζόντια και την κατακόρυφη συνιστώσα μειώνεται με

την απόσταση από το πρανές, ανεξαρτήτως περιόδου κατασκευής Tstr που μελετάται.

• Σε γενικές γραμμές, εμφανίζονται μεγάλες τιμές ASah και ASav σε μια περιοχή πίσω

από τη στέψη του πρανούς, και μικρές τιμές ASah και ASav στην άμεση γειτονία του

πόδα του πρανούς, ανεξαρτήτως Τstr.

• Οι μέγιστες τιμές των ASah και ASav παρατηρούνται για σχετικά μικρές περιόδους

κατασκευής Tstr, ενώ οι τιμές των ASah και ASav μειώνονται για σχετικά μεγάλες

περιόδους Τ

• Η τοπογραφική επιδείνωση για συγκεκριμένη περίοδο κατασκευής Tstr εξαρτάται τόσο

από την απόσταση από το πρανές, όσο και από το αδιάστατο ύψος Η/λ και την κλίση

του πρανούς ί.

• Οι θέσεις όπου εμφανίζονται οι μέγιστες τιμές ASah και Asav δεν είναι σταθερές, και δεν

εξαρτώνται μόνο από τις τιμές της κλίσης ί και του αδιάστατου ύψους Η/λ του πρανούς,

αλλά και από τη χρονοϊστορία διέγερσης και την περίοδο κατασκευής Tstr.

• Για Tstr=Osec, η αρμονική διέγερση δίνει εντονότερη διαφοροποίηση της τοπογραφικής

επιδείνωσης με την απόσταση από το πρανές, σε σχέση με τις πιο ρεαλιστικές σεισμικές

διεγέρσεις (Κοζάνη και Αίγιο) ίδιας δεσπόζουσας περιόδου.

• Για Tstr>Osec, η διέγερση Ricker που δίνει κάπως διαφορετική απόκριση σε σχέση με τις

πιο ρεαλιστικές διεγέρσεις ίδιας δεσπόζουσας περιόδου (Κοζάνη και Αίγιο), και συνήθως

η διέγερση Ricker δίνει πιο αυξημένες τιμές ASah και ASav, και ειδικά ASav.

ί=30
0 Η/λ=Ο.45 NASah

ί=45
0

Η/λ=Ο.20 NASah

ί=450 Η/λ=Ο.45 NASah

ί=60
0 Η/λ=Ο.20 NASah

ί=60
0 Η/λ=Ο.45 NASah

Επίδραση Τοπογραφίας στο Ελαστικό Φάσμα Απόκρισης στην Επιφάνεια του Εδάφους - 48 -
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Σχήμα 4.13: Κανονικοποιημένοι φασματικοl λόγοι τοπογραφικής επιδεΙνωσης NASah κατά μήκος της

επιφάνειας του εδάφους για πρανή κλΙσης ί=30° και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20, για επιλεγμένες

περιόδους κατασκευής Τstr
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Σχήμα 4.14: Κανονικοποιημένοι φασματικοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης NASav κατά μήκος της

επιφάνειας του εδάφους για πρανή κλίσης ί=30
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20, για επιλεγμένες

περιόδους κατασκευής Τsl.
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Σχήμα 4.15: Κανονικοποιημένοι φασματικοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης NASah κατό μήκος της

επιφόνειας του εδόφους για πρανή κλίσης ί=30
0

και αδιόστατου ύψους Η/λ=Ο.45, για επιλεγμένες

περιόδους κατασκευής Tstr
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Σχήμα 4,16: Κανονικοποιημένοι φασματικοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης NASav κατό μήκος της

επιφόνειας του εδόφους για πρανή κλίσης ί=30° και αδιόστατου ύψους Η/λ=Ο.45, για επιλεγμένες

περιόδους κατασκευής Tstr
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Σχήμα 4.17: Κανονικοποιημένοι φασματικοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης NASah κατά μήκος της

επιφάνειας του εδάφους για πρανή κλίσης i=4s0
και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20, για επιλεγμένες

περιόδους κατασκευής Tstr
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Σχήμα 4.18: Κανονικοποιημένοι φασματικοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης NASav κατά μήκος της

επιφάνειας του εδάφους για πρανή κλίσης ί=45° και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20, για επιλεγμένες

περιόδους κατασκευής Τ51r
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Σχήμα 4.19: Κανονικοποιημένοι φασματικοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης NASah κατά μήκος της

επιφάνειας του εδάφους για πρανή κλίσης ί=4s
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.4S, για επιλεγμένες

περιόδους κατασκευής Tstr
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Σχήμα 4.20: Κανονικοποιημένοι φασματικοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης NASav κατά μήκος της

επιφάνειας του εδάφους για πρανή κλίσης ί=45
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.45, για επιλεγμένες

περιόδους κατασκευής Tstr
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Σχήμα 4.21: Κανονικοποιημένοι φασματικοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης NASah κατά μήκος της

επιφάνειας του εδάφους για πρανή κλίσης ί=60° και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20, για επιλεγμένες

περιόδους κατασκευής Tstr
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Σχήμα 4.22: Κανονικοποιημένοι φασματικοί λόγοι τοπογραφικης επιδείνωσης NASah κατά μήκος της

επιφάνειας του εδάφους για πρανή κλίσης ί=60
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20, για επιλεγμένες

περιόδους κατασκευής Tstr
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Σχήμα 4.23: Κανονικοποιημένοι φασματικοί λόγοι τοπογραφικής επιδείνωσης NASah κατά μήκος της

επιφάνειας του εδάφους για πρανή κλίσης ί=60
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.45, για επιλεγμένες

περιόδους κατασκευής Τstr
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Σχήμα 4.24: Κανονικοποιημένοι φασματικοΙ λόγοι τοπογραφικής επιδεΙνωσης NASav κατά μήκος της

επιφάνειας του εδάφους για πρανή κλίσης ί=60
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.45, για επιλεγμένες

περιόδους κατασκευής TsIr
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Και πάλι, η κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, που δε γενικεύονται εύκολα.

Παρόλα αυτά, προσεκτική παρατήρηση των συγκρίσεων μπορεί να οδηγήσει στα κάτωθι

ποιοτικά έστω συμπεράσματα:

• Για πολύ χαμηλές περιόδους κατασκευής Tstr «0.2s), οι τιμές των NASah και NASav

δεν απέχουν ιδιαίτερα από τη 1.0, ανεξαρτήτως απόστασης από το πρανές.

• Οι τιμές των NASah φθίνουν με την απόσταση από το πρανές ανεξαρτήτως περιόδου

κατασκευής Τstr, ενώ η επίδραση της απόστασης από το πρανές είναι λιγότερο έντονη

για τις τιμές των NASav.

• Οι τιμές των NASah είναι εν γένει μικρότερες των NASav, ενώ οι τιμές των NASav

μπορούν να παρουσιάσουν και πολύ μεγάλα ακρότατα. Για παράδειγμα, οι τιμές των

NASav μπορούν να λάβουν πολύ μεγάλες τιμές (π.χ. σχεδόν 5 για τη διέγερση Ricker

και Tstr=0.5s σε περίπτωση πρανούς ί=45
0

και Η/λ=0.45) και πολύ μικρές τιμές (π.χ.

σχεδόν 0.1 για τη διέγερση Κοζάνη και Tstr=1.5s σε περίπτωση πρανούς ί=60
0

και

Η/λ=0.45).

• Οι θέσεις όπου εμφανίζονται οι μέγιστες τιμές NASah και NAsav δεν είναι σταθερές, και

δεν εξαρτώνται μόνο από τις τιμές της κλίσης ί και του αδιάστατου ύψους Η/λ του

πρανούς, αλλά και από τη χρονοϊστορία διέγερσης και την περίοδο κατασκευήςΤstr.

• Γενικά παρατηρούνται αυξημένες τιμές NASah για την διέγερση του Αιγίου, αλλά κυρίως

αυξημένες τιμές NASav για τη διέγερση Ricker.

Συνολικά, με βάση τα Σχήματα 4.1 έως 4.24 προκύπτει ότι υπάρχει έντονη γεωγραφική

διαφοροποίηση της τοπογραφικής επιδείνωσης, τόσο στην οριζόντια όσο και στην κατακόρυφη

διεύθυνση της επιτάχυνσης. Έτσι, στην επόμενη ομάδα σχημάτων (4.25 έως 4.48)

παρουσιάζεται η επίδραση του μονοκλινούς πρανούς στους φασματικούς λόγους για όλες τις

περιόδους κατασκευής Tstr και για επιλεγμένες θέσεις της επιφάνειας του εδάφους. Πιο

συγκεκριμένα, οι θέσεις ενδιαφέροντος είναι οι κάτωθι:

• Στο «ελεύθερο πεδίο» πίσω από τη στέψη, δηλαδή σε απόσταση x=Dh, όπου η τιμή της

απόστασης Dh εκτιμάται απλουστευτικά με βάση τις σχέσεις των Bouckovalas &

Papadimitriou (2005) για τις τιμές των Η/λ, ί του κάθε πρανούς (και για λόγο απόσβεσης

ξ=5%)

• Στη στέψη του πρανούς, δηλαδή σε απόσταση x=Om

• Σε απόσταση Χ=λι5 πίσω από τη στέψη του πρανούς, δηλαδή στην απόσταση μέγιστης

τοπογραφικής επιδείνωσης της κορυφαίας σεισμικής επιτάχυνσης σύμφωνα με τους

Assimaki et al (2005)

• Στις θέσεις μέγιστης τοπογραφικής επιδείνωσης της κορυφαίας σεισμικής οριζόντιας

επιτάχυνσης πίσω από τη στέψη του πρανούς, όπως αυτή προκύπτει από την κάθε

ανάλυση (x=x[max(ASah)]).
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• Στον πόδα του πρανούς, δηλαδή στη θέση Χ=-Β, και τέλος

• Στις θέσεις μέγιστης τοπογραφικής επιδείνωσης της κορυφαίας σεισμικής οριζόντιας

επιτάχυνσης μπροστά από τον πόδα του πρανούς, όπως αυτή προκύπτει από την κάθε

ανάλυση (x=-x[max(ASah)]).

Κάθε σχήμα παρουσιάζει μια περίπτωση πρανούς (ί, Η/λ) και έναν φασματικό λόγο, και

συγκρίνει την τοπογραφική επιδείνωση που προκύπτει κατά περίπτωση και για τις 3 (μη

αρμονικές) διεγέρσεις ίδιου δεσπόζοντος μήκους κύματος λ που χρησιμοποιήθηκαν. Δε

δίνονται αποτελέσματα για την ανάλυση αρμονικής διέγερσης, καθώς γι' αυτήν δεν «ορίζεται»

πρακτικώς ελαστικό φάσμα απόκρισης.

Πιο συγκεκριμένα, στα Σχήματα 4.25 έως 4.36 η έμφαση δίνεται στους φασματικούς λόγους

ASah και ASav σε πρανή με τα εξής χαρακτηριστικά κλίσης ί και αδιάστατου ύψους Η/λ:

ί) ί=30° Η/λ=0.20 ASah (Σχήμα 4.25) και ASav (Σχήμα 4.26)

ίί) ί=30° Η/λ=0.45 ASah (Σχήμα 4.27) και ASav (Σχήμα 4.28)

ίίί) ί=45° Η/λ= 0.20 ASah (Σχήμα 4.29) και ASav (Σχήμα 4.30)

ίν) ί=45° Η/λ= 0.45 ASah (Σχήμα 4.31) και ASav (Σχήμα 4.32)

ν) ί=60° Η/λ= 0.20 ASah (Σχήμα 4.33) και ASav (Σχήμα 4.34)

νί) ί=60° Η/λ= 0.45 ASah (Σχήμα 4.35) και ASav (Σχήμα 4.36)
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Σχήμα 4.25: Τοπογραφική επιδείνωση ελαστικού φάσματος απόκρισης οριζόντιας επιτάχυνσης (για

απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλίσης ί=30
0

και αδιάστατου

ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 4.26: Τοπογραφική επιδείνωση ελαστικού φάσματος απόκρισης παρασιτικής κατακόρυφης

επιτάχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλΙσης 1=30°

και αδιάστατου ύψους Η/λ=0.20
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Σχήμα 4.27: Τοπογραφική επιδείνωση ελαστικού φάσματος απόκρισης οριζόντιας επιτάχυνσης (για

απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλίσης ί=30
0

και αδιάστατου

ύψους Η/λ=Ο.45
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Σχήμα 4.28: Τοπογραφική επιδείνωση ελαστικού φάσματος απόκρισης παρασιτικής κατακόρυφης

επιτάχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλίσης ί=30
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.45
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Σχήμα 4.29: Τοπογραφική επιδείνωση ελαστικού φόσματος απόκρισης οριζόντιας επιτόχυνσης (για

απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλΙσης 1=45° και αδιόστατου

ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 4.30: Τοπογραφική επιδείνωση ελαστικού φάσματος απόκρισης παρασιτικής κατακόρυφης

επιτάχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλίσης ί=45
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 4.31: Τοπογραφική επιδείνωση ελαστικού φάσματος απόκρισης οριζόντιας επιτάχυνσης (για

απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλίσης ί=45° και αδιάστατου

ύψους Η/λ=Ο.45
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Σχήμα 4.32: Τοπογραφική επιδεlνωση ελαστικού φάσματος απόκρισης παρασιτικής κατακόρυφης

επιτάχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλίσης 1=45°

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.45
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Σχήμα 4.33: Τοπογραφική επιδείνωση ελαστικού φόσματος απόκρισης οριζόντιας επιτόχυνσης (για

απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλίσης ί=60
0

και αδιόστατου

ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 4.34: Τοπογραφική επιδείνωση ελαστικού φάσματος απόκρισης παρασιτικής κατακόρυφης

επιτάχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλίσης ί=60
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 4.35: Τοπογραφική επιδείνωση ελαστικού φάσματος απόκρισης οριζόντιας επιτάχυνσης (για

απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλίσης ί=60
0

και αδιάστατου

ύψους Η/λ=Ο.45
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Σχήμα 4.36: Τοπογραφική επιδεΙνωση ελαστικού φόσματος απόκρισης παρασιτικής κατακόρυφης

επιτόχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλισης ί=60°

και αδιόστατου ύψους Η/λ=Ο.45
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Η γεωγραφική διαφοροποίηση της τοπογραφικής επιδείνωσης που διαγνώσθηκε στα Σχήματα

4.1 έως 4.12 γίνεται σαφέστερη στα Σχήματα 4.25 έως 4.36, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι

μπορούν να εξαχθούν εύκολα ποσοτικά συμπεράσματα. Παρόλα αυτά, προσεκτική

παρατήρηση των συγκρίσεων μπορεί να οδηγήσει στα κάτωθι ποιοτικά έστω συμπεράσματα:

Σε ό,τι αφορά στην τοπογραφική ενίσχυση της οριζόντιας φασματικής επιτάχυνσης ASah:

• Παρατηρούνται τιμές ASah < 1 στον πόδα, τιμές ASah == 1 σε αποστάσεις χ = Dh και τιμές

ASah > 1 στις υπόλοιπες θέσεις μελέτης, ανεξαρτήτως περιόδου Τ.

• Η επίδραση της ακριβούς μορφής της σεισμικής διέγερσης δεν είναι τόσο σημαντική στον

καθορισμό των τιμών του ASah, εν αντιθέσει με τη γωνία κλίσης ί, το αδιάστατο ύψος Η/λ

και τη θέση μελέτης που κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικές παράμετροι

• Οι μέγιστες τιμές ASah (για όλες τις περιόδους Tstr) συνδέονται με τη θέση όπου

απαντάντα ι η μέγιστη ενίσχυση της σεισμικής επιτάχυνσης (για Tstr=Os). Η εν λόγω θέση

δεν απαντάται πάντα σε απόσταση Χ=λι5 πίσω από τη στέψη (e.g. Assimaki et al 2005),

αλλά σε κάποια, διαφορετική ανά σεισμική διέγερση, περιοχή πίσω αλλά πλησίον της

στέψης, η οποία βρίσκεται συνήθως σε απόσταση χ = Ο έως λ/2 (και οριακά έως Ο.Ίλ)

πίσω από τη στέψη.

• Δίνοντας έμφαση στη μορφή της φασματικής ενίσχυσης ASah στη θέση μέγιστης

ενίσχυσης, παρατηρείται ότι εμφανίζει μέγιστο σε μικρές περιόδους (π.χ. για Tstr <

δεσπόζουσας περιόδου Te) και απομειώνεται σε τιμές μικρότερες ή ίσες του 1.1 σε

μεγάλες περιόδους (Tstr > 1sec). Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις όπου η μέγιστη

ενίσχυση της οριζόντιας επιτάχυνσης δεν είναι σημαντική (δηλαδή ASah(Tstr=Os) < 1.1),

όπου και η επίδραση της περιόδου Tstr κρίνεται ως αμελητέα (π.χ. η περίπτωση

(ί,Η/λ)=(45,0.20)

Σε ό, τι αφορά στην τοπογραφική εμφάνιση παρασιτικής κατακόρυφης φασματικής επιτάχυνσης

ASav:

• Παρατηρούνται τιμές ASav αρκετά κοντά στο 0.0 σε αποστάσεις χ = Ον, ενώ οι τιμές

ASav γίνονται συνήθως μέγιστες σε θέσεις κοντά και πίσω από τη στέψη του πρανούς

(θέσεις Χ=Ο, Χ=λ/5 και x=X[max(ASah)], ανεξαρτήτως περιόδου Tstr.

• Η επίδραση της ακριβούς μορφής της σεισμικής διέγερσης δεν είναι τόσο σημαντική

στον καθορισμό των τιμών του ASav, εν αντιθέσει με τη γωνία κλίσης ί, το αδιάστατο

ύψος Η/λ και τη θέση μελέτης που κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικές παράμετροι

• Οι μέγιστες τιμές ASav (για όλες τις περιόδους Tstr) δε συνδέονται πάντα με τη θέση

όπου απαντάντα ι η μέγιστη ενίσχυση της οριζόντιας σεισμικής επιτάχυνσης (για

Tstr=Os), αλλά σε θέσεις επαρκώς κοντά με αυτή (για χ=ο έως X[max(Asah)]).
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• Δίνοντας έμφαση στη μορφή της φασματικής ενίσχυσης ASav στη θέση μέγιστης

ενίσχυσης, παρατηρείται ότι εμφανίζει μέγιστο σε μικρές περιόδους (π.χ. για Tstr :::;

δεσπόζουσας περιόδου Te) και απομειώνεται σε τιμές μικρότερες ή ίσες του 0.05 - 0.1

σε μεγάλες περιόδους (Tstr >1 sec).

Στη συνέχεια, στα Σχήματα 4.37 έως 4.48 παρουσιάζονται τα ίδια αποτελέσματα, αλλά σε

όρους κανονικοποιημένων φασματικών λόγων NASah και NASav, για να δοθεί η έμφαση στο

φασματικό περιεχόμενο αυτών. Πιο συγκεκριμένα, τα εν λόγω σχήματα αφορούν τις παρακάτω

περιπτώσεις πρανών με τα εξής χαρακτηριστικά κλίσης ί και αδιάστατου ύψους Η/λ:

ί) ί=300 Η/λ=0.20 NASah (Σχήμα 4.37) και NASav (Σχήμα 4.38)

ίί) ί=300 Η/λ=0.45 NASah (Σχήμα 4.39) και NASav (Σχήμα 4.40)

ίίί) ί=450 Η/λ=0.20 NASah (Σχήμα 4.41 ) και NASav (Σχήμα 4.42)

ίν) ί=450 Η/λ=0.45 NASah (Σχήμα 4.43) και NASav (Σχήμα 4.44)

ν) ί=60Ο Η/λ=0.20 NASah (Σχήμα 4.45) και NASav (Σχήμα 4.46)

νί) ί=60Ο Η/λ=0.45 NASah (Σχήμα 4.47) και NASav (Σχήμα 4.48)
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Σχήμα 4.37: Τοπογραφική επιδείνωση κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης οριζόντιας

επιτάχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλίσης ί=30
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 4038: Τοπογραφική επιδείνωση κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης παρασιτικής

κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς

κλίσης ί=30Ο και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 4.39: Τοπογραφική επιδείνωση κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης οριζόντιας

επιτάχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλίσης ί=30
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.45
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Σχήμα 4.40: Τοπογραφική επιδείνωση κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης παρασιτικής

κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς

κλίσης ί=30
0
και αδιάστατου ύψους Η/λ=0.45
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Σχήμα 4.41: Τοπογραφική επιδείνωση κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης οριζόντιας

επιτάχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλίσης ί=45
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 4.42: Τοπογραφική επιδείνωση κανονικοποιημένου ελαστικού φόσματος απόκρισης οριζόντιας

επιτόχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλίσης ί=45°

και αδιόστατου ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 4.43: Τοπογραφική επιδείνωση κανονικοποιημένου ελαστικού φόσματος απόκρισης οριζόντιας

επιτόχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλίσης ί=45
0

και αδιόστατου ύψους Η/λ=Ο.45

ΕπΙδραση ΤοπογραφΙας στο Ελαστικό Φάσμα Απόκρισης στην Επιφάνεια του Εδάφους



2

1$

τr,τ

Tstr (sec)

Χ=Ο (ΣτΙψη)

ΟΙ

, Ι , "Ι

Δ1E~EIΣ

----Atyιo"

---Rσ'"
".

ο

Ο Δt~

Ι--ΑΙ"Ο"
_ Ricker

·Κοζ6νη'

Ο

Ι
ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ 1

---'ΆΙγlO"

-- Ricker
"KoζόVΗ"

05

o~

ο τ τ

ΟΙ

Tstr (sec)

X=Dv=372.7 m

~6

2

,~

~ ~

ο -+------.τ--.
Ο

0.1
Tstr (sec) 0.1

Tstr (sec)

Χ= λιδ=22.22m
Χ= χ[maΧ(ΝΑSah)Στtψηςι

?5

ο

2

Ο

Tstr (seC)

Τ

2

11'>

AI~I
---'λJy'

Ο -+--r-~r-τ-τ--

ΟΙ

Tstr(sec)

ι Ι

Χ= -8=-50 m (Πόδας) Χ= χ[maΧ(ΝΑSah)Πόδα]

Σχήμα 4.44: Τοπογραφική επιδεΙνωση κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης παρασιτικής

κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς

κλίσης Ι=45° και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.45
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Σχήμα 4.45: Τοπογραφική επιδεΙνωση κανονικοποιημένουελαστικού φάσματος απόκρισης οριζόντιας

επιτάχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλΙσης 1=600

και αδιάστατου ύψους Η/λ=0.20
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Σχήμα 4.46: Τοπογραφική επιδείνωση κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης παρασιτικής

κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς

κλΙσης ί=60
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 4.47: Τοπογραφική επιδεΙνωση κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης οριζόντιας

επιτάχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς κλΙσης f=600

και αδιάστατου ύψους Η/λ=0.45
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Σχήμα 4.48: Τοπογραφική επιδείνωση κανονικοποιημένου ελαστικού φόσματος απόκρισης παρασιτικής

κατακόρυφης επιτόχυνσης (για απόσβεση κατασκευής 5%) σε επιλεγμένες θέσεις στην περιοχή πρανούς

κλίσης ί=60
0

και αδιόστατου ύψους Η/λ=Ο.45
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Πέραν όσων έχουν ήδη διακριβωθεί από τα προηγούμενα διαγράμματα, για τους λόγους

κανονικοποιημένης φασματικής ενίσχυσης NASAh και NASAv σε επιλεγμένες θέσεις,

προκύπτουν τα κάτωθι συμπεράσματα:

Σε ό,ΤΙ αφορά στην τοπογραφική ενίσχυση της κανονικοποιημένης οριζόντιας φασματικής

επιτάχυνσηςNASah:

• Η διασπορά στις τιμές των NASah λόγω διαφορετικής σεισμικής διέγερσης είναι πολύ

μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη διασπορά στις τιμές των Asah, γεγονός που

υποδηλώνει ότι η ακριβής μορφή της σεισμικής διέγερσης επηρεάζει περισσότερο την

τοπογραφική επιδείνωση της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης, παρά το φασματικό

περιεχόμενο της τοπογραφικής επιδείνωσης.

• Δίνοντας έμφαση στη μορφή της κανονικοποιημένης φασματικής ενίσχυσης NASah σε

θέσεις πίσω από τη στέψη (για χ=Ο έως x=X[max(ASah)]) παρατηρείται ότι εμφανίζει

μέγιστες τιμές == 1.0 σε μικρές περιόδους (πχ για Tstr <δεσπόζουσας περιόδου Te) και

απομειώνεται ελαφρά σε τιμές μικρότερες σε μεγάλες περιόδους (Tstr >1sec).

• Η ως άνω τυπική μορφή της φασματικής ενίσχυσης NASah είναι λιγότερο έντονη σε

μεγάλες αποστάσεις από το πρανές, όπου NASah == 1 σε αποστάσεις χ = Dh,

ανεξαρτήτως περιόδου Τstr, ενώ στον πόδα υπάρχει μια σχετική ενίσχυση των μεγάλων

περιόδων, η οποία όμως δεν είναι σημαντική σε απόλυτες τιμές (ASah, βλέπε Σχήματα

4.25 έως 4.36).

Σε ό,ΤΙ αφορά στην τοπογραφική εμφάνιση παρασιτικής κατακόρυφης φασματικής επιτάχυνσης

ASav:

• Δίνοντας έμφαση στη μορφή της κανονικοποιημένης φασματικής ενίσχυσης NASav

στην περιοχή πίσω από τη στέψη του πρανούς (για χ=Ο έως x=X[max(ASah)]),

παρατηρείται ότι εμφανίζει μέγιστο σε μικρές περιόδους (πχ για Tstr <δεσπόζουσας

περιόδου Te) και απομειώνεται έντονα σε τιμές πολύ μικρότερες σε μεγάλες περιόδους

(Tstr >1sec).

Συνολικά, από τα Σχήματα 4.1 έως 4.48 προκύπτει ότι η τοπογραφική επιδείνωση του

ελαστικού φάσματος απόκρισης είναι συνάρτηση τόσο της περιόδου κατασκευής, όσο και της

θέσης στην επιφάνεια του μονοκλινούς πρανούς (με την τοπογραφική επιδείνωση να φθίνει, εν

γένει, με την απόσταση από το πρανές). Από εκεί και πέρα, η κάθε περίπτωση έχει τα δικά της

χαρακτηριστικά, που δε γενικεύονται εύκολα ποσοτικά. Για το σκοπό αυτό, στο Κεφάλαιο 5

δίνεται έμφαση στην τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης μέσω

στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων όλων των εκτελεσθέντων αναλύσεων, ώστε να

προκύψει μια ποσοτική εκτίμηση αυτής που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρακτικές

εφαρμογές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50: Στατιστική επεξεργασία αριθμητικών αποτελεσμάτων τοπογραφικής

επιδείνωσηςελαστικού φάσματος απόκρισης

5.1. Γενικά

Για την επίδραση μονοκλινούς πρανούς στη μέγιστη σεισμική επιτάχυνση, έχουν ήδη προταθεί

στο παρελθόν οι ακόλουθες εμπειρικές σχέσεις εκτίμησης (Bouckovalas & Papadimitriou 2005):

D.Z25(HjXI°.4jJ2~ ~ ,Ο J

Ah (' " ) Ι J ... 0,02
",max .πρανους =1----------

1+ Ο.9ξ

Α (
"O.75IH/XJo 8(,OS +1.515)

v,max πρανουςι = .. ,.
.; ..;.. Ο' 15 ,,0.:1. " ' "

[
(Η/λ) , ]( /" + 3.31"1

Dh (' " ') 0.2 + (Ή/λ? ' /4 + 0.07 , 043
C .πρανους =" -' , / ,1\1 .

0.71 + 3.33 ξ

(5.1)

(5.2)

(5.3)

Dvc (πρανούς)

[
. O.233IH/λ~ 1,1, /1: :3.3/81

0.2 + (Η/λ) J\ Ι . 0.07 /'
c0 78
S

(5.4)

όπου:

Ah,max είναι η μέγιστη τιμή του συντελεστή οριζόντιας τοπογραφικήςεπιδείνωσηςπίσω από τη

στέψη μονοκλινούςπρανούς,

Av•max είναι η μέγιστη τιμή του συντελεστή (παρασιτικής) κατακόρυφης τοπογραφικής

επιδείνωσης πίσω από τη στέψη μονοκλινούς πρανούς

Dhc είναι η απόσταση πίσω από τη στέψη μονοκλινούς πρανούς μέχρι το «ελεύθερο πεδίο»

για την οριζόντια επιτάχυνση, μια απόσταση που ορίζεται, με ακρίβεια μηχανικού, ως η

απόσταση μέχρις ότου η τιμή του συντελεστή Ah γίνει συστηματικά μικρότερη από 1.1 Ο
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Ovc είναι η απόσταση πίσω από τη στέψη μονοκλινούς πρανούς μέχρι το «ελεύθερο πεδίο»

για την παρασιτική κατακόρυφη επιτάχυνση, μια απόσταση που ορίζεται, με ακρίβεια

μηχανικού, ως η απόσταση μέχρις ότου η τιμή του συντελεστή Αν γίνει συστηματικά

μικρότερη από 0.1 Ο

Ενδεικτικά, οι ανωτέρω παράμετροι σχεδιασμού για την απόκριση μονοκλινούς πρανούς

ορίζονται πρακτικώς όπως στο ακόλουθο Σχήμα 5.1

;::.----=........;:----τ---------,

OL.....-,!""-",,!,,,,-""I"'-'-!..i---L-......I---I..---L..----L-----I

!.--------+--τ---------,

.c ....----....

ι:t .-(Av,max
ct 0.5 '-----" ι

11

0.1

O.tIο

oι.............~ιιι.:τ---+-___=ι........ι..::ι:!!!!ιιιιιιIιι__.ι.......ι
-0.5

(-) ο +
απόσταση, x(km)

Σχήμα 5.1 Τοπογραφική επιδείνωση της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης από αριθμητική ανάλυση για

μονοκλινές πρανές με κλίση ί=30 0 , αδιάστατο ύψος Η/λ=2.0, απόσβεση ξ=5% και Ν=6 σημαντικούς

κύκλους και ορισμός μεγεθών σχεδιασμού (Μπουκοβάλας Κ.α 2006).

Οι ανωτέρω σχέσεις μπορούν να δώσουν μια αξιόπιστη εκτίμηση των χρήσιμων αυτών

μεγεθών για κάθε περίπτωση ί, Η/λ, ξ και Ν, τα οποία μεγέθη όμως αφορούν τη μέγιστη

σεισμική επιτάχυνση στην οριζόντια (Ahc, Oh) και την παρασιτική κατακόρυφη διεύθυνση (Avc,

Ον). Με άλλα λόγια, οι συντελεστές Ahc και Avc των σχέσεων 5.1 και 5.2 αφορούν τις τιμές των

μεγεθών ASah(Tstr=O) και ASav(Tstr=O) στην ονοματολογία της παρούσας εργασίας, η οποία

δίνει την έμφαση στις τιμές των ASah και ASav για όλες τις περιόδους κατασκευής Tstr>O.
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Η αύξηση των σεισμικών δράσεων στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση κατά Ahc

και Avc για όλη την απόσταση Dh και Ον πίσω από τη στέψη κρίνεται υπερβολικά συντηρητική,

και μη συμβατή με τις αναλύσεις. Συνεπώς, τα αποτελέσματα μεταβολής των Ah και Αν με την

απόσταση χ από τη στέψη του πρανούς και για τις 90 αναλύσεις κανονικοποιήθηκαν από τους

Bouckovalas & Papadimitriou (2006) ως προς τις εκάστοτε τιμές Ahc, Avc , Dh και ον . Έτσι

προέκυψαν τα αποτελέσματα του Σχήματος 5.2.

- .- 0.5.....
- ,

ο

.(. -0.5- 'c;(

--- -1
-2 1 ι:: -1 -0.5 Ο- .wl

(Χ+Β) Ι Dh χ Ι Dh

1-- ..- 0.5
ο

ο ι

Οι ><
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'" -u.'-J-"::(- -1
-2 -1.5 -1 -ο 5 Ο Ο 05 1.5 2

(Χ+Β} Ι D\f χ Ι O~

Σχήμα 5.2. Περιβάλλουσες σχεδιασμού Ah,d και A vd των συντελεστώντοπογραφικής επιδείνωσηςAh και

Αν με την απόσταση χ από τη στέψη του πρανούς (Β = ΗΙtanί) (Bouckovalas & ΡaΡadίmίtrίοu 2006)

Από τα παραπάνω αποτελέσματα ορίσθηκαν οι περιβάλλουσες σχεδιασμού Ah,d και Av,d με

την απόστασηχ από το πρανές, οι οποίες δίνονται από τις παρακάτω σχέσεις:

Απ d = ~ Ah.ma, 0.$ χ .$ 0.20))
Απ, ma' -1.1 ,

Α -'" Ix-O.2D Ι 020 <x~:D
"'1Ε Ο" "r) ", r. "

.OL'h

1.0 -;..1.1

1.1 _ A,'t M:Ι~ - 1.1Ι χ + Β)

x~-8

-Bsxo;O
(5.5)

, 1.0 -;..1.1
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Στην εργασία αυτή δε δίνεται η έμφαση στη γεωγραφική διαφοροποίηση της τοπογραφικής

επιδείνωσης, καθώς κρίνεται ότι, σε πρώτη προσέγγιση, η ανωτέρω προσέγγιση είναι επαρκώς

ακριβής. Αυτό που έχει σημασία για την παρούσα εργασία είναι ότι η μέγιστη σεισμική

επιτάχυνση στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση παρουσιάζει τη μέγιστη τοπογραφική

ενίσχυση σε αποστάσεις 0.2Dh και 0.3Ον πίσω από τη στέψη του πρανούς. Έτσι, στην

παράγραφο 5.2 η έμφαση δίνεται στην τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος

απόκρισης ASah και ASav στις προαναφερθείσες περιοχές πίσω από τη στέψη, όπου

αναμένεται σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η μέγιστη τοπογραφική επιδείνωση, ενώ στην

παράγραφο 5.3 προτείνονται και αξιολογούνται σχέσεις σχεδιασμού για την τοπογραφική

επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης.

5.2. Τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης στις περιοχές

μέγιστης ενίσχυσης πίσω από τη στέψη

Δεδομένου του τεράστιου όγκου αριθμητικών αποτελεσμάτων (μέρος μόνο των οποίων

παρουσιάζεται στα Σχήματα 4.1 έως 4.48), η έμφαση δίνεται στις περιοχές μέγιστης ενίσχυσης

πίσω από τη στέψη του πρανούς, και στην τοπογραφική επιδείνωση στη θέση μέγιστης

ενίσχυσης της επιτάχυνσης στην επιφάνεια του εδάφους. Οι περιοχές μέγιστης ενίσχυσης δεν

ορίζονται με βάση τα αριθμητικά αποτελέσματα κάθε ανάλυσης, αλλά με βάση τις

προσεγγιστικές σχέσεις των Bouckovalas & Papadimitriou (2005) που συνοψίζονται στην

προηγούμενη παράγραφο. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις σχέσεις 5.3 και 5.4 ορίζονται οι τιμές

των αποστάσεων Dhc και Dvc μέχρι το ελεύθερο πεδίο για την οριζόντια και την κατακόρυφη

συνιστώσα, και μετά ορίζονται τα ποσοστά 0.2Dhc και 0.3Dvc αυτών ως οι περιοχές μέγιστης

ενίσχυσης σύμφωνα με τις γεωγραφικές περιβάλλουσες των σχέσεων 5.5 και 5.6, αντίστοιχα.
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Έτσι, στην ομάδα διαγραμμάτων που ακολουθεί (Σχήματα 5.3 έως 5.14) συγκρίνεται η

επίδραση του μονοκλινούς πρανούς στους φασματικούς λόγους για όλες τις περιόδους

κατασκευής Tstr στη θέση μέγιστης τοπογραφικής επιδείνωσης της κορυφαίας σεισμικής

οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη στέψη του πρανούς [συμβολιζόμενη ως max(x= ... )],

όπως αυτή προκύπτει από την κάθε ανάλυση, με το εύρος μεταβολής των αντίστοιχων

φασματικών λόγων στις ως άνω περιοχές μέγιστης ενίσχυσης [συμβολιζόμενο με τη μέγιστη και

ελάχιστη τιμή, max και min, καθώς και με τη μέση τιμή, average]. Σε κάθε ένα από τα

προαναφερθέντα σχήματα (που αφορούν μια περίπτωση πρανούς (ί, Η/λ) και ένα φασματικό

λόγο ASah ή ASav κάθε φορά) η σύγκριση γίνεται ξεχωριστά για κάθε (μη αρμονική)

χρονοϊστορία διέγερσης (3 διαγράμματα) και συγκεντρωτικά σε ένα διάγραμμα όπου

εμφανίζεται (γραμμοσκιασμένο) το εύρος διακύμανσης για τις θέσεις μέγιστης τοπογραφικής

επιδείνωσης της κορυφαίας σεισμικής οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη στέψη του

πρανούς, και το συνολικό εύρος διακύμανσης για την περιοχή μέγιστης ενίσχυσης

[συμβολιζόμενο με τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή, max και min, αντίστοιχα]. Όπως και στο

κεφάλαιο 4, δε δίνονται αποτελέσματα για την ανάλυση αρμονικής διέγερσης, καθώς γι' αυτήν

δεν «ορίζεται» πρακτικώς ελαστικό φάσμα απόκρισης.

Πιο συγκεκριμένα, στα Σχήματα 5.3 έως 5.14 η έμφαση δίδεται στη μεταβολή των φασματικών

λόγων τοπογραφικής επιδείνωσης Asah και ASav πίσω από τη στέψη πρανών με τα εξής

χαρακτηριστικά κλίσης ί και αδιάστατου ύψους Η/λ:

ι) ί=30° Η/λ=0.20 ASah (Σχήμα 5.3) και ASav (Σχήμα 5.4 )

ίί) ί=30° Η/λ=0.45 ASah (Σχήμα 5.5) και ASav (Σχήμα 5.6)

ίίί) ί=45° Η/λ=0.20 ASah (Σχήμα 5.7) και ASav (Σχήμα 5.8)

ίν) ί=45° Η/λ=0.45 ASah (Σχήμα 5.9) και ASav (Σχήμα 5.1 Ο)

ν) ί=60° Η/λ=0.20 ASah (Σχήμα 5.11) και ASav (Σχήμα 5.12)

νί) ί=60° Η/λ=0.45 ASah (Σχήμα 5.13) και ASav (Σχήμα 5.14)
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Σχήμα 5.3: Τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης ASah της οριζόντιας

επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη

στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του ASah στην περιοχή εύρος O.2Dh πίσω από τη στέψη του

πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης ί=30
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.2
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Σχήμα 5.4: Τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φόσματος απόκρισης ASav της παρασιτικής

κατακόρυφης επιτόχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτόχυνσης

πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του ASav στην περιοχή εύρος 0.20ν πίσω από τη

στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης ί=30
0

και αδιόστατου ύψους

Η/λ=0.20
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Σχήμα 5.5: Τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης ASah της οριζόντιας

επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη

στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του ASah στην περιοχή εύρος O.2Dh πίσω από τη στέψη του

πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης ί=30
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.45
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Σχήμα 5.6: Τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φόσματος απόκρισης ASav της παρασιτικής

κατακόρυφης επιτόχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτόχυνσης

πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του ASav στην περιοχή εύρος Ο.2Ον πίσω από τη

στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης ί=30° και αδιόστατου ύψους

Η/λ=Ο.45
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Σχήμα 5.7: Τοπογραφική επιδεΙνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης ASah της οριζόντιας

επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενΙσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης πΙσω από τη

στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του ASah στην περιοχή εύρος O.2Dh πΙσω από τη στέψη του

πρανούς, για τις τρεΙς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλΙσης f=45° και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 5.8: Τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης ASav της παρασιτικής

κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης

πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του ASav στην περιοχή εύρος Ο.2Ον πίσω από τη

στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης ί=45
0

και αδιάστατου ύψους

Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 5.9: Τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης ASah της οριζόντιας

επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη

στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του ASah στην περιοχή εύρος O.2Dh πίσω από τη στέψη του

πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης ί=45
0
και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.45
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Σχήμα 5.10: Τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης ASav της παρασιτικής

κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης

πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του ASav στην περιοχή εύρος Ο.2Ον πίσω από τη

στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης ί=45
0
και αδιάστατου ύψους

Η/λ=Ο.45

Επfδραση Τοπογραφfας στο Ελαστικό Φάσμα Απόκρισης στην Επιφάνεια του Εδάφους



14

max (x=Om)= max

.c::.
m

(J)

«

12 max (x=Om)= maχ

-~-

1.2

.c::.
m

(J)

«

aνerage

"""

0.8 -+-----:-:-r:-:---,---r-τ-,-.,-"'Ι,---------;

0.1
Tstr(sec)

Ricker

08

1.4

-, ι Ι 11 Ι

0.1

max

Tstr(sec)

Αίγιο

Ι ι 'Ι

ΦΑΣΜΑΤΑ

_ AVG-Ricker

- - - - MAX(X)-Ricker
-AVG-AiγIo

- - - - MAX(X)-AivlO

AVG·KoζIIyη

ΜΑΧ(Χ}-Κοζόνη

..c.
m

(J)

«

.2 maχ (x=Om)= max

aνerage

IΤ11Π

1.2

.c;
m

(J)

«

mln

08 Ι Ι ι Ι

0.1

ι r ι ι Ι Ι Ι

Tstr(sec)

Κοζάνη

08 -+----r-~-

0.1

Tstr(sec)

60020

Ι, Ι ,

Σχημα 5.11: Τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης ASah της οριζόντιας

επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη

στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του ASah στην περιοχή εύρος O.2Dh πίσω από τη στέψη του

πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης ί=60
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 5.12: Τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος aπόKρισης ASav της παρασιτικής

κατακόρυφηςεπιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης

πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του ASav στην περιοχή εύρος Ο.2Ον πίσω από τη

στέψη του πρανούς, για τις τρεΙς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλlσης ί=60Ο και αδιάστατου ύψους

Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 5.13: Τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης ASah της οριζόντιας

επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη

στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του ASah στην περιοχή εύρος O.2Dh πίσω από τη στέψη του

πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης ί=60Ο και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.45
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Σχήμα 5.14: Τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης ASav της παρασιτικής

κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης

πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του ASav στην περιοχή εύρος Ο.2Ον πίσω από τη

στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης ί=60° και αδιάστατου ύψους

Η/λ=Ο.45
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Γίνεται φανερό ότι η κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, που δε γενικεύονται

εύκολα. Παρόλα αυτά, προσεκτική παρατήρηση των συγκρίσεων μπορεί να οδηγήσει στα

κάτωθι ποιοτικά έστω συμπεράσματα:

Για το φασματικό λόγο τοπογραφικής επιδείνωσης ASah της οριζόντιας συνιστώσας

• Για τις περιοχές μέγιστης ενίσχυσης πίσω από τη στέψη (πλάτους 0.2Dhc), το εύρος

διακύμανσης του ASah για όλες τις περιόδους Tstr και όλες τις σεισμικές διεγέρσεις

μπορεί να είναι σχετικά μεγάλο, και σχεδόν πάντα εμπεριέχει τους φασματικούς λόγους

ASah που αντιστοιχούν στις θέσεις μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας σεισμικής

επιτάχυνσης του εδάφους.

• Το εύρος διακύμανσης των φασματικών λόγων ASah που αντιστοιχούν στις θέσεις

μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας σεισμικής επιτάχυνσης για όλες τις διεγέρσεις (βλέπε

γραμμοσκιασμένη ζώνη στα ανωτέρω σχήματα) αντιστοιχεί συνήθως στην περιοχή του

άνω ορίου διακύμανσης του ASah για τις περιοχές μέγιστης ενίσχυσης πίσω από τη

στέψη (πλάτους 0.2Dhc).

• Για τις θέσεις μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας σεισμικής επιτάχυνσης του εδάφους, οι

μεγαλύτερες τιμές ASah παρατηρούνται για μικρές περιόδους (Tstr < δεσπόζουσας

περιόδου Te ), ενώ για μεγάλες τιμές περιόδων (Tstr > 1sec) οι τιμές ASah γίνονται

συνήθως μικρότερες ή ίσες του 1.1. Αντιθέτως, η μέση τιμή ASah στις περιοχές

μέγιστης ενίσχυσης πίσω από τη στέψη (πλάτους O.2Dhc) δεν εμφανίζει σαφή επίδραση

της Tstr

Για το φασματικό λόγο τοπογραφικής επιδείνωσης ASav της παρασιτικής κατακόρυφης

συνιστώσας

• Για τις περιοχές μέγιστης ενίσχυσης πίσω από τη στέψη (πλάτους 0.3Dvc), το εύρος

διακύμανσης του ASav για όλες τις περιόδους Tstr και όλες τις σεισμικές διεγέρσεις

μπορεί να είναι σημαντικά μεγάλο, και σχεδόν πάντα εμπεριέχει τους φασματικούς

λόγους ASav που αντιστοιχούν στις θέσεις μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας σεισμικής

επιτάχυνσης του εδάφους.

• Το εύρος διακύμανσης των φασματικών λόγων ASav που αντιστοιχούν στις θέσεις

μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας σεισμικής επιτάχυνσης για όλες τις διεγέρσεις (βλέπε

γραμμοσκιασμένη ζώνη στα ανωτέρω σχήματα) αντιστοιχεί συνήθως στην περιοχή του

άνω ορίου διακύμανσης του ASav για τις περιοχές μέγιστης ενίσχυσης πίσω από τη

στέψη (πλάτους 0.3Dvc).

• Για τις θέσεις μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας σεισμικής επιτάχυνσης του εδάφους, οι

μεγαλύτερες τιμές ASav παρατηρούνται για μικρές περιόδους (Tstr < δεσπόζουσας

περιόδου Te), ενώ για μεγάλες τιμές περιόδων (Tstr > 1sec) οι τιμές ASav γίνονται

συνήθως μικρότερες ή ίσες του 0.1 ή του 0.05. Αντιθέτως, η μέση τιμή ASav στις
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περιοχές μέγιστης ενίσχυσης πίσω από τη στέψη (πλάτους 0.3Dvc) δεν εμφανίζει σαφή

επίδραση της Tstr

Το εύρος διακύμανσης των ASah και ASav που παρουσιάζεται στα Σχήματα 5.3 έως 5.14

επηρεάζεται και από τις διαφορετικές ενισχύσεις που δίνει κάθε μία από τις τρείς μη

αρμονικές χρονοϊστορίες επιτάχυνσης που χρησιμοποιήθηκε. Για να δοθεί η έμφαση στο

φασματικό περιεχόμενο της τοπογραφικής επιδείνωσης, που είναι και το αντικείμενο της

παρούσας εργασίας, στα Σχήματα 5.15 έως 5.26 παρουσιάζονται οι αντίστοιχες επιδράσεις

για τους κανονικοποιημένους φασματικούς λόγους οριζόντιας και κατακόρυφης

τοπογραφικής επιδείνωσης NASah και NASav, αντίστοιχα, με τα εξής χαρακτηριστικά

κλίσης ί και αδιάστατου ύψους Η/λ:

ί) ί=30° Η/λ=0.20 NASah (Σχήμα 5.15) και NASav (Σχήμα 5.16)

ίί) ί=30° Η/λ=0.45 NASah (Σχήμα 5.17) και NASav (Σχήμα 5.18)

ίίί) ί=45° Η/λ=0.20 NASah (Σχήμα 5.19) και NASav (Σχήμα 5.20)

ίν) ί=45° Η/λ=0.45 NASah (Σχήμα 5.21) και NASav (Σχήμα 5.22)

ν) ί=60° Η/λ=0.20 NASah (Σχήμα 5.23) και NASav (Σχήμα 5.24)

νί) ί=60° Η/λ=0.45 NASah (Σχήμα 5.25) και NASav (Σχήμα 5.26)

Επίδραση Τοπογραφίας στο Ελαστικό Φάσμα Απόκρισης στην Επιφάνεια του Εδάφους - 10 -



Σχήμα 5.15: Τοπογραφική επιδείνωση του κανονικοποιημένου ελαστικού φόσματος aπόKρισης NASah

της οριζόντιας επιτόχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτόχυνσης

πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του NASah στην περιοχή εύρος O.2Dh πίσω από

τη στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης ί=30
0
και αδιόστατου

ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 5.16: Τοπογραφική επιδείνωση του κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης NASav

της παρασιτικής κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της

οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του NASav στην περιοχή

εύρος O.2Dv πίσω από τη στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης

ί=30Ο και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 5.17: Τοπογραφική επιδείνωση του κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος aπόKρισης NASah

της οριζόντιας επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης

πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του NASah στην περιοχή εύρος O.2Dh πίσω από

τη στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης ί=30Ο και αδιάστατου

ύψους Η/λ=Ο.45
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Σχήμα 5.18: Τοπογραφική επιδείνωση του κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης NASav

της παρασιτικής κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της

οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του NASav στην περιοχή

εύρος Ο.2Ον πίσω από τη στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης

ί=30
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.45
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Σχήμα 5.19: Τοπογραφική επιδείνωση του κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος aπόKρισης NASah

της οριζόντιας επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης

πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του NASah στην περιοχή εύρος O.2Dh πίσω από

τη στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης ί=45
0
και αδιάστατου

ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 5.20: Τοπογραφική επιδείνωση του κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης NASav

της παρασιτικής κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της

οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του NASav στην περιοχή

εύρος O.2Dv πίσω από τη στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης

ί=45° και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 5.21: Τοπογραφική επιδείνωση του κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος aπόκρισης NASah

της οριζόντιας επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης

πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του NASah στην περιοχή εύρος O.2Dh πίσω από

τη στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης ί=45
0
και αδιάστατου

ύψους Η/λ=Ο.45
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Σχήμα 5.22: Τοπογραφική επιδείνωση του κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης NASav

της παρασιτικής κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της

οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του NASav στην περιοχή

εύρος Ο.2Ον πίσω από τη στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης

ί=45
0
και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.45
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Σχήμα 5.23: Τοπογραφική επιδείνωση του κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης NASah

της οριζόντιας επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης

πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του NASah στην περιοχή εύρος O.2Dh πίσω από

τη στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης ί=60
0

και αδιάστατου

ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 5.24: Τοπογραφική επιδείνωση του κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης NASav

της παρασιτικής κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της

οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του NASav στην περιοχή

εύρος O.2Dv πίσω από τη στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης

ί=60
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=Ο.20
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Σχήμα 5.25: Τοπογραφική επιδείνωση του κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης NASah

της οριζόντιας επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης

πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του NASah στην περιοχή εύρος O.2Dh πίσω από

τη στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης ί=60
0

και αδιάστατου

ύψους Η/λ=Ο.45
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Σχήμα 5.26: Τοπογραφική επιδείνωση του κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης NASav

της παρασιτικής κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της

οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη στέψη, σε σχέση με το εύρος μεταβολής του NASav στην περιοχή

εύρος 0.2Dν πίσω από τη στέψη του πρανούς, για τις τρείς σεισμικές διεγέρσεις ενός πρανούς κλίσης

ί=60
0

και αδιάστατου ύψους Η/λ=0.45
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Και πάλι, η κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, που δε γενικεύονται εύκολα.

Παρόλα αυτά, προσεκτική παρατήρηση των συγκρίσεων μπορεί να οδηγήσει στα κάτωθι

ποιοτικά έστω συμπεράσματα:

• Η κανονικοποίηση ως προς την ενίσχυση της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης

απομειώνει τη διασπορά των NASah και NASav για μικρές περιόδους Tstr (.:ο::::Τθ ), σε

σχέση πάντα με την αντίστοιχη διασπορά των ASah και ASav. Έτσι, γίνεται ευκρινές ότι

στην περιοχή αυτή των μικρών περιόδων, η ενίσχυση παίρνει συστηματικά τη μέγιστη

τιμή της, η οποία δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη της μέγιστης επιτάχυνσης.

• Αντιθέτως, η κανονικοποίηση ως προς την ενίσχυση της μέγιστης σεισμικής

επιτάχυνσης αυξάνει τη διασπορά των NASah και NASav για μεγάλες περιόδους Tstr (>

1sec), σε σχέση πάντα με την αντίστοιχη διασπορά των ASah και ASav. Παρόλα αυτά,

παραμένει σαφές ότι στην περιοχή των μεγάλων περιόδων η τιμή της ενίσχυσης

σταθεροποιείται σε μια σχετικά μικρή τιμή.

• Τέλος, για ενδιάμεσες τιμές περιόδων Τθ <Tstr <1.0sec, παρατηρείται συστηματικά μια

μείωση της κανονικοποιημένης ενίσχυσης NASah και NASav, από τις μέγιστες τιμές

που εμφανίζονται για μικρές περιόδους προς τις ελάχιστες (οιωνεί αμελητέες) τιμές για

μεγάλες περιόδους. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις, όπου η ενίσχυση της μέγιστης

επιτάχυνσης δεν είναι σημαντική (π.χ. περίπτωση μονοκλινούς πρανούς κλίσης ί=45
0
με

αδιάστατο ύψος Η/λ=Ο.2), και για τις οποίες μια μικρή ενιαία τιμή τοπογραφικής

ενίσχυσης ανεξαρτήτως περιόδου κατασκευής δείχνει επαρκής προσέγγιση.

5.3. Σχέσεις εκτίμησης τοπογραφικής επιδείνωσης ελαστικού φάσματος απόκρισης

Με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα, γίνεται δυνατός ο ορισμός προσεγγιστικών σχέσεων

εκτίμησης της τοπογραφικής επιδείνωσης του ελαστικού φάσματος απόκρισης (για απόσβεση

5%), οι οποίες να έχουν γενική εφαρμογή. Για το σκοπό αυτό επελέγη η προσομοίωση της

προβλεπόμενης ενίσχυσης του ελαστικού φάσματος απόκρισης στη θέση μέγιστης ενίσχυσης

της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης (γραμμοσκιασμένη ζώνη στα Σχήματα 5.3 έως 5.26). Ο

λόγος που επελέγη προς προσομοίωση αυτή η ενίσχυση, και όχι η μέση ενίσχυση στην

περιοχή πίσω από τη στέψη είναι ότι η πρώτη παρουσιάζεται σαφώς επηρεαζόμενη από την

περίοδο κατασκευής Tstr ενάντι της δεύτερης που δεν παρουσιάζει σαφή επίδραση. Επιπλέον,

η προσομοίωση της θέσης μέγιστης ενίσχυσης, προσφέρει επαρκη συντηρητικότητα στη
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μετέτειτα πιθανή χρήση των προτεινόμενων σχέσεων για το σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα,

ορίζονται:

(α) Μια σχέση εκτίμησης της τοπογραφικής επιδείνωσης του ελαστικού φάσματος απόκρισης

(για απόσβεση 5%) της οριζόντιας επιτάχυνσης ASah,d πίσω από τη στέψη, ως:

Tstr ~Te

(5.7)

1.1 Tstr >1.0 sec

Η σχέση (5.7) αποδίδει τη μέγιστη τιμή ενίσχυσης Ah,max στις μικρές περιόδους (Tstr ~Te), μια

ελάχιστη τιμή (συντηρητικά 1.1) σε μεγάλες περιόδους (Tstr > 1.0 sec) και μια γραμμική

απομείωση της ενίσχυσης ως συνάρτηση του λογαρίθμου της περιόδου Tstr για τις ενδιάμεσες

τιμές περιόδων (Te -::::Tstr -::::1.0sec). Η πρακτική εφαρμογή της σχέσης (5.7) χρειάζεται μια τιμή

για τη μέγιστη ενίσχυση Ah,max, η οποία μπορεί να εκτιμηθεί από τη σχέση (5.1) των

Bouckovalas & Papadimitriou (2005). Στην πράξη, αν Ah,max ~1.1, τότε η χρήση της σχέσης 5.7

δεν έχει πρακτικό νόημα, και μια ενιαία τιμή ASahd=Ah,max είναι επαρκής.

(β) Μια σχέση εκτίμησης της τοπογραφικής επιδείνωσης του ελαστικού φάσματος απόκρισης

(για απόσβεση 5%) της παρασιτικής κατακόρυφης επιτάχυνσης ASav,d πίσω από τη στέψη,

ως:

ASaVd =. Av,max- (Av,max- 0.05)(1 -logTstr / 10gTe)

Av,max

0.05 Tstr ;;::~.o sec

(5.8)

Η σχέση (5.8) αποδίδει τη μέγιστη τιμή ενίσχυσης Av,max στις μικρές περιόδους (Tstr <Te), μια

ελάχιστη τιμή (συντηρητικά 0.05) σε μεγάλες περιόδους (Tstr > 1.0 sec) και μια γραμμική

απομείωση της ενίσχυσης ως συνάρτηση του λογαρίθμου της περιόδου Tstr για τις ενδιάμεσες
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τιμές περιόδων (Te cςTstr <1.0sec). Η πρακτική εφαρμογή της σχέσης (5.8) χρειάζεται μια τιμή

για τη μέγιστη ενίσχυση Αν maχ, η οποία μπορεί να εκτιμηθεί από τη σχέση (5.2) των

Bouckovalas & Papadimitriou (2005). Στην πράξη, αν Αν maχ <0.05, τότε η χρήση της σχέσης

5.8 δεν έχει πρακτικό νόημα, και μια ενιαία τιμή ASaVd = Av,maχ είναι επαρκής.

Επεξεργασία των ανωτέρω σχέσεων (5.7) και (5.8) μπορεί να δώσει αντίστοιχες σχέσεις και για

τις ενισχύσεις του κανονικοποιημένουελαστικού φάσματος απόκρισηςπίσω από τη στέψη, και

πιο συγκεκριμένα:

(Υ) Μια σχέση εκτίμησης της τοπογραφικής επιδείνωσης του κανονικοποιημένου ελαστικού

φάσματος απόκρισης (για απόσβεση 5%) της οριζόντιας επιτάχυνσης NASah,d πίσω από τη

στέψη, ως

1.0 - (1.0 -1.1/Ah,maχ)(1 -logTstr / logTe)NASahd =

1.0

1.1/Ah,maχ

T str ~Te

Tstr >1.0 sec

(5.9)

Όπως παραπάνω, η πρακτική εφαρμογή της σχέσης (5.9) χρειάζεται μια τιμή για τη μέγιστη

ενίσχυση Ah maχ, η οποία μπορεί να εκτιμηθεί από τη σχέση (5.1) των Bouckovalas &

Papadimitriou (2005). Επίσης, αν Ah .maχ <1.1, τότε η χρήση της σχέσης 5.9 δεν έχει πρακτικό

νόημα, και μια ενιαία τιμή NASahd = 1.0 είναι επαρκής.

(δ) Μια σχέση εκτίμησης της τοπογραφικής επιδείνωσης του κανονικοποιημένου ελαστικού

φάσματος απόκρισης (για απόσβεση 5%) της παρασιτικής κατακόρυφης επιτάχυνσηςASav,d

πίσω από τη στέψη, ως

1.0 - (1 - 0.05/Av,maχ)(1 -logTstr / logTe)NASaVd =

1.0

0.05/Av,maχ

Tstr <Te

ΤςΙΓ 2:::1.0 sec

Ι
f

(5.10)
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Όπως παραπάνω, η πρακτική εφαρμογή της σχέσης (5.1 Ο) χρειάζεται μια τιμή για τη μέγιστη

ενίσχυση Ah.max, η οποία μπορεί να εκτιμηθεί από τη σχέση (5.3) των Bouckovalas &

Papadimitriou (2005). Επίσης, αν Av,max <0.05, τότε η χρήση της σχέσης 5.1 Ο δεν έχει πρακτικό

νόημα, και μια ενιαία τιμή NASaVd = 0.05 είναι επαρκής.

Οι προβλέψεις των ανωτέρω προτεινόμενων σχέσεων εκτίμησης των συντελεστών

τοπογραφικής επιδείνωσης ASah, ASav, NASah, NASav συγκρίνονται με την τοπογραφική

ενίσχυση που προκύπτει από τις εκτελεσθείσες αναλύσεις στα Σχήματα 5.27 έως 5.30,

αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ένα από τα σχήματα αυτά συγκρίνει την προβλεπόμενη

εκτίμηση (παχιά μπλέ γραμμή) και για τις έξι περιmώσεις συνδυασμών πρανών-δεσπόζουσας

περιόδου που θεωρήθηκαν στην παρούσα έρευνα, σε επιμέρους υποσχήματα. Κάθε

υποσχήμα συνοψίζει τις αριθμητικές προβλέψεις για κάθε περίπτωση συνδυασμού πρανούς

δεσπόζουσας περιόδου και για τις τρεις διεγέρσεις (Ricker, Αίγιο, Κοζάνη), και συγκρίνει τις

εκτιμήσεις τοπογραφικής ενίσχυσης του ελαστικού φάσματος απόκρισης (παχιά μπλέ γραμμή)

με το (γραμμοσκιασμένο) εύρος διακύμανσης για τις θέσεις μέγιστης τοπογραφικής

επιδείνωσης της κορυφαίας σεισμικής οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη στέψη του

πρανούς, αλλά και το συνολικό εύρος διακύμανσης για την περιοχή μέγιστης ενίσχυσης

[συμβολιζόμενο με τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή, max και min, αντίστοιχα].

Επισημαίνεται, ότι στις συγκρίσεις που παρουσιάζονται στα παρακάτω σχήματα ως

τιμές των Ah,max και Av,max για κάθε μία από τις έξι (6) περιπτώσεις πρανούς-δεσπόζουσας

διέγερσης θεωρήθηκαν οι μέσες τιμές από τις 3 αναλύσεις διαφορετικών διεγέρσεων, και όχι οι

προβλέψεις από τις σχέσεις (5.1) και (5.2), αντίστοιχα. Αυτό έγινε γιατί ο στόχος της παρούσας

έρευνας είναι η τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης και όχι της

μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης που έχει μελετηθεί από τους Bouckovalas & Papadimitriou

(2005), και η χρήση των τιμών από τις σχέσεις (5.1) και (5.2) πιθανώς θα εισήγαγε ένα σχετικό

σφάλμα στις προβλέψεις ολόκληρου του ελαστικού φάσματος.
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Σχήμα 5.27: Σύγκριση σχέσης σχεδιασμού για την τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος

απόκρισης ASah της οριζόντιας επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης ενίσχυσης της

οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη στέψη (μπλέ γραμμή), με το εύρος των σχετικών αριθμητικών

προβλέψεων (γραμμοσκιασμένη ζώνη) και το αντίστοιχο συνολικό εύρος του ASah για την περιοχή

πλάτους O.2Dhc πίσω από τη στέψη του πρανούς, για όλες τις περιπτώσεις πρανών και διεγέρσεων που

διερευνήθηκαν.
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Σχήμα 5.28: Σύγκριση σχέσης σχεδιασμού για την τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος

απόκρισης ASav της παρασιτικής κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση μέγιστης

ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη στέψη (μπλέ γραμμή), με το εύρος των σχετικών

αριθμητικών προβλέψεων (γραμμοσκιασμένη ζώνη) και το αντίστοιχο συνολικό εύρος του ASav για την

περιοχή πλάτους O.3Dvc πίσω από τη στέψη του πρανούς, για όλες τις περιπτώσεις πρανών και

διεγέρσεων που διερευνήθηκαν.
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Σχήμα 5.29: Σύγκριση σχέσης σχεδιασμού για την τοπογραφική επιδείνωση του κανονικοποιημένου

ελαστικού φάσματος απόκρισης NASah της οριζόντιας επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στη θέση

μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης πίσω από τη στέψη (μπλέ γραμμή), με το εύρος των

σχετικών αριθμητικών προβλέψεων (γραμμοσκιασμένη ζώνη) και το αντίστοιχο συνολικό εύρος του

NASah για την περιοχή πλάτους O.2Dhc πίσω από τη στέψη του πρανούς, για όλες τις περιπτώσεις

πρανών και διεγέρσεων που διερευνήθηκαν.
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Σχήμα 5.30: Σύγκριση σχέσης σχεδιασμού για την τοπογραφική επιδεΙνωση του κανονικοποιημένου

ελαστικού φάσματος απόκρισης ASav της παρασιτικής κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%)
στη θέση μέγιστης ενΙσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης πΙσω από τη στέψη (μπλέ γραμμή), με το

εύρος των σχετικών αριθμητικών προβλέψεων (γραμμοσκιασμένη ζώνη) και το αντΙστοιχο συνολικό

εύρος του NASav για την περιοχή πλάτους O.3Dvc πΙσω από τη στέψη του πρανούς, για όλες τις

περιπτώσεις πρανών και διεγέρσεων που διερευνήθηκαν.
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Με βάση τις συγκρίσεις των Σχημάτων 5.27 έως 5.30, προκύπτουν τα κάτωθι συμπεράσματα:

• Οι προτεινόμενες σχέσεις έχουν γενική εφαρμογή και προσφέρουν ικανοποιητική

ακρίβεια στην πρόβλεψη της τοπογραφικής επιδείνωσης στη θέση μέγιστης ενίσχυσης

της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης πίσω από το πρανές.

• Η ικανοποιητική ακρίβεια που προσφέρουν οι σχέσεις υπογραμμίζει τη σημαντικότητα

της δεσπόζουσας περιόδου της διέγερσης Τe στον καθορισμό της τοπογραφικής

επιδείνωσης του ελαστικού φάσματος απόκρισης, και πρακτικώς υποδεικνύει ότι τα

σεισμικά κύματα με μήκος κύματος λ μικρότερα ή ίσο του δεσπόζοντος παρουσιάζουν

σημαντική τοπογραφική επιδείνωση.

• Η εξασθένιση της τοπογραφικής επιδείνωσης σε μεγάλες περιόδους είναι συστηματική,

και αποδίδεται στο ότι ένα πρανές ύψους Η δε μπορεί να ενισχύσει το εύρος σεισμικών

κυμάτων με μεγάλο μήκος κύματος λ, καθώς για αυτά ο λόγος Η/λ είναι αισθητά μικρός

γεγονός που οδηγεί σε εξασθένιση της τοπογραφικής επιδείνωσης (πρακτικώς το κύμα

με μεγάλο μήκος δεν αντιλαμβάνεται την ύπαρξη του πρανούς).

Περαιτέρω, για την ποσοτικοποίηση της ακρίβειας των εξισώσεων σχεδιασμού (5.7) έως (5.1 Ο)

ορίζεται η ακρίβεια πρόβλεψης R για κάθε μέγεθος σχεδιασμού ASah, ASav, NASah, NASav

ως ο λόγος της τιμής της του κάθε μεγέθους όπως προβλέπεται από τις εξισώσεις σχεδιασμού,

προς εκείνη που προέκυψε από την κάθε ανάλυση. Προφανώς, η τιμή αυτού του λόγου για

κάθε μέγεθος σχεδιασμού είναι διαφορετική ανάλογα με την περίοδο Tstr και τη γεωγραφική

θέση που γίνεται η σύγκριση. Έτσι, στα Σχήματα 5.31 έως 5.34 παρουσίαζονται οι μέσες τιμές

των λόγων R ASah , R ASav, RNASah και RNASav, αντίστοιχα, ως συνάρτηση της περιόδου Tstr για όλες

τις περιπώσεις πρανούς-διέγερσης που διερευνήθηκαν, με τη μέση τιμή να εκτιμάται

γεωγραφικά στα τμήματα πίσω από τη στέψη εύρους 0.2Dhc για τους λόγους (RASah , RNASah)

και 0.3Dvc για τους λόγους (RASav, RNASav). Προφανώς τέλεια πρόβλεψη θα σήμαινε τιμή του

σχετικού λάθους R =1.
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Σχήμα 5.31: Εκτίμηση της μέσης ακρίβειας πρόβλεψης της τοπογραφικής επιδείνωσης του ελαστικού

φάσματος απόκρισης ASah της οριζόντιας επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στην περιοχή πλάτους

O.2Dhc πίσω από τη στέψη του πρανούς, για όλες τις περιπτώσεις πρανών και διεγέρσεων που

διερευνήθηκαν.
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Σχήμα 5.32: Εκτίμηση της μέσης ακρίβειας πρόβλεψης της τοπογραφικής επιδείνωσης του ελαστικού

φόσματος απόκρισης ASav της παρασιτικής κατακόρυφης επιτόχυνσης (για απόσβεση 5%) στην

περιοχή πλότους O.3Dνc πίσω από τη στέψη του πρανούς, για όλες τις περιπτώσεις πρανών και

διεγέρσεων που διερευνήθηκαν.
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Σχήμα 5.33: Εκτίμηση της μέσης ακρίβειας πρόβλεψης της τοπογραφικής επιδείνωσης του

κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης NASah της οριζόντιας επιτάχυνσης (για απόσβεση

5%) στην περιοχή πλάτους O.2Dhc πίσω από τη στέψη του πρανούς, για όλες τις περιπτώσεις πρανών

και διεγέρσεων που διερευνήθηκαν.
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Σχήμα 5.34: ΕκτΙμηση της μέσης ακρΙβεlας πρόβλεψης της τοπογραφικής επlδεΙνωσης του

κανονικοποιημένου ελαστικού φάσματος απόκρισης NASav της παρασιτικής κατακόρυφης επιτάχυνσης

(για απόσβεση 5%) στην περιοχή πλάτους O.3Dvc πΙσω από τη στέψη του πρανούς, για όλες τις

περιπτώσεις πρανών και διεγέρσεων που διερευνήθηκαν.
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Με βάση τις συγκρίσεις των Σχημάτων 5.31 έως 5.34, προκύπτουν τα κάτωθι συμπεράσματα:

• Οι προτεινόμενες σχέσεις για την ASAh και την NASah παρουσιάζουν υψηλή ακρίβεια,

με σχετικά μικρή διασπορά και μικρή διαφοροποίηση ανάλογα με τη χρονοϊστορία

διέγερσης.

• Η σχέση σχεδιασμού για την ASah δίνει κατά μέση τιμή μια μικρή υπερεκτίμηση σε

μικρές περιόδους, ενώ παρουσιάζει υψηλή ακρίβεια σε μεγάλες περιόδους. Μια τέτοια

εικόνα είναι αναμενόμενη, καθώς η σχέση σχεδιασμού βαθμονομείται με βάση τη

μέγιστη ενίσχυση Ah,max της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης πίσω από τη στέψη

ανεξαρτήτως που εμφανίζεται αυτή, με αποτέλεσμα μια ελαφρά υπερεκτίμηση στην

περιοχή O.2Dhc. Η κανονικοποίηση που εισάγει η παράμετρος NASah οδηγεί σε

μικρότερη διασπορά, υψηλή ακρίβεια πρόβλεψης σε μικρές περιόδους και

συνακόλουθα μια ελαφρά υποεκτίμηση της ενίσχυσης σε μεγάλες περιόδους.

• Οι προτεινόμενες σχέσεις για την ASAv και την NASav παρουσιάζουν ικανοποιητική

ακρίβεια, με αρκετή όμως διασπορά και σημαντική διαφοροποίηση ανάλογα με τη

χρονοϊστορία διέγερσης. Ειδικότερα, η χρονοϊστορία Ricker δίνει πάντα υψηλές

ενισχύσεις, οι οποίες υποεκτιμώνται εν γένει από τις σχέσεις σχεδιασμού που δίνουν

καλύτερες προβλέψεις για τις πιο ρεαλιστικές χρονοϊστορίες Αίγιου και Κοζάνης, που

προέρχονται από καταγραφές του ομώνυμων σεισμικών γεγονότων.

• Η σχέση σχεδιασμού για την ASav δίνει σε άλλες περιπτώσεις υπερεκτίμηση και σε

άλλες περιπτώσεις υποεκτίμηση που δεν εξαρτάται σημαντικά από την τιμή της Tstr ,

τουλάχιστον για Tstr 5:1.5sec. Για μεγάλες περιόδους (Tstr > 1.5sec), η διασπορά αυξάνει

σημαντικά, γεγονός όμως που αποδίδεται στις μικρές εν γένει και ασυμπτωτικά

μηδενικές τιμές του μεγέθους ASav από τις αναλύσεις, που όντας στον παρονομαστή

μπορεί πρακτικώς να δώσει πολύ υψηλές τιμές του R ASav . Η κανονικοποίηση που

εισάγει η παράμετρος NASav οδηγεί σε μικρότερη διασπορά, ειδικά σε μικρές

περιόδους.

Με στόχο την εκτίμηση της συνολικής εκτίμησης της ακρίβειας των προτεινόμενων σχέσεων,

στη συνέχεια συνοψίζονται σε ένα σχήμα (ανά σχέση σχεδιασμού) οι εκτιμήσεις της μέσης

ακρίβειας πρόβλεψης και από τις 18 αναλύσεις περιπτώσεων πρανούς-διέγερσης που

διερευνήθηκαν και παρουσιάστηκαν αναλυτικά στα Σχήματα 5.31 έως 5.34. Πιο συγκεκριμένα,

στα Σχήματα 5.35 και 5.36 συνοψίζονται οι λόγοι R ASah και R ASav από τις 18 αναλύσεις που

εκτελέσθηκαν, ενώ στα Σχήματα 5.37 και 5.38 συνοψίζονται οι λόγοι R NASah και RNASav.
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Σχήμα 5.35: Συνολική εκτΙμηση της μέσης ακρΙβειας πρόβλεψης της τοπογραφικής επιδεΙνωσης του

ελαστικού φάσματος απόκρισης ASah της οριζόντιας επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στην περιοχή

πλάτους O.2Dhc πlσω από τη στέψη του πρανούς.
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Σχήμα 5.36: Συνολική εκτΙμηση της μέσης ακρΙβειας πρόβλεψης της τοπογραφικής επιδεΙνωσης του

ελαστικού φάσματος απόκρισης ASav της παρασιτικής κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%)
στην περιοχή πλάτους O.3Dvc πlσω από τη στέψη του πρανούς.
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Σχήμα 5.37: Συνολική εκτίμηση της μέσης ακρίβειας πρόβλεψης της τοπογραφικής επιδείνωσης του

ελαστικού φάσματος απόκρισης ASah της οριζόντιας επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%) στην περιοχή

πλάτους O.2Dhc πίσω από τη στέψη του πρανούς.
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Σχήμα 5.38: Συνολική εκτίμηση της μέσης ακρίβειας πρόβλεψης της τοπογραφικής επιδείνωσης του

ελαστικού φάσματος απόκρισης ASav της παρασιτικής κατακόρυφης επιτάχυνσης (για απόσβεση 5%)
στην περιοχή πλάτους O.3Dvc πίσω από τη στέψη του πρανούς.
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Με βάση τις συγκρίσεις των Σχημάτων 5.35 έως 5.38, προκύπτουν τα κάτωθι συμπεράσματα:

• Στην περιοχή μεγάλων ενισχύσεων πλάτους O.2Dhc πίσω από τη στέψη, η

προτεινόμενη σχέση για την ASAh δίνει μέση υπερεκτίμηση 7% με τυπική απόκλιση του

σχετικού λάθους ±5% για Tstr -:;O.5sec. Για μεγαλύτερες περιόδους, η ακρίβεια αυξάνει

σημαντικά με ταυτόχρονη απομείωση της διασποράς.

• Στην περιοχή μεγάλων ενισχύσεων πλάτους O.3Dvc πίσω από τη στέψη, η

προτεινόμενη σχέση για την ASAv δίνει μέση υπερεκτίμηση 25% με τυπική απόκλιση

του σχετικού λάθους ±25% για Tstr < 1.5sec. Για μεγαλύτερες περιόδους, η μέση

υπερεκτίμηση παραμένει ίδια, αλλά αυξάνει περαιτέρω η διασπορά.

• Στην περιοχή μεγάλων ενισχύσεων πλάτους O.2Dhc πίσω από τη στέψη, η

προτεινόμενη σχέση για την NASAh έχει υψηλή ακρίβεια με τυπική απόκλιση του

σχετικού λάθους ±5% για Tstr -:;O.5sec. Για μεγαλύτερες περιόδους, η σχέση για την

NASAh οδηγεί σε υποεκτίμηση της τοπογραφικής επιδείνωσης κατά 7%.

• Στην περιοχή μεγάλων ενισχύσεων πλάτους O.3Dvc πίσω από τη στέψη, η

προτεινόμενη σχέση για την NASAv έχει υψηλή ακρίβεια με τυπική απόκλιση του

σχετικού λάθους ±25% για Tstr < 1.5sec. Για μεγαλύτερες περιόδους, η ακρίβεια

παραμένει ίδια, αλλά αυξάνει περαιτέρω η διασπορά
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60: Συμπεράσματα

6.1 Γενικά

Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνήθηκε η σεισμική απόκριση μονοκλινούς πρανούς,

με την έμφαση να δίνεται στην τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσματος απόκρισης

(απόσβεση 5%). Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν 2Δ ιξωδο-ελαστικές αναλύσεις

σεισμικής απόκρισης ομοιόμορφων πρανών σταθερού ύψους Η με τρεις (3) διαφορετικές

κλίσεις ί, κάθε μια από τις οποίες επαναλήφθηκε για σεισμικές διεγέρσεις 2 διαφορετικών τιμών

δεσπόζοντος μήκους κύματος λ. Πιο συγκεκριμένα οι αναλύσεις αφορούσαν μονοκλινή πρανή

με κλίσεις ί = 300, 450 και 600 και αδιάστατα ύψη Η/λ=0.20 και 0.45. Καθώς το ίδιο δεσπόζον

μήκος κύματος λ μπορεί να προέρχεται από εντελώς διαφορετικές μορφές χρονοϊστορίας

διέγερσης, κάθε πρανές κλίσης ί και αδιάστατου ύψους Η/λ υποβλήθηκε σε τέσσερις (4)

διαφορετικές χρονοϊστορίες διέγερσης (που έχουν όλες το ίδιο δεσπόζον μήκος κύματος λ), και

συγκεκριμένα: α) μια αρμονική, β) έναν παλμό Ricker, γ) την πραγματική καταγραφή του

σεισμού Αιγίου (1995) και δ) την πραγματική καταγραφή του σεισμού Κοζάνης (1995).

Η έμφαση στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων δόθηκε στην τοπογραφική επιδείνωση του

ελαστικού φάσματος απόκρισης (απόσβεση 5%) καθ' όλο το μήκος της επιφάνειας του

εδάφους, ορίζοντας

• τον φασματικό λόγο ASah ως το λόγο του ελαστικού φάσματος απόκρισης Sah για την

οριζόντια ταλάντωση κάθε σημείου της επιφάνειας του μονοκλινούς πρανούς προς το

ελαστικό φάσμα απόκρισης στην οριζόντια διεύθυνση του εκάστοτε ελευθέρου πεδίου

Sah,ff, και

• τον φασματικό λόγο ASav ως το λόγο του ελαστικού φάσματος απόκρισης Sav για την

παρασιτική κατακόρυφη ταλάντωση κάθε σημείου της επιφάνειας του μονοκλινούς

πρανούς προς το ελαστικό φάσμα απόκρισης στην οριζόντια διεύθυνση του εκάστοτε

ελευθέρου πεδίου Sah,ff.

Οι ανωτέρω φασματικοί λόγοι ASah και ASav είναι συναρτήσεις της απόστασης από τη στέψη

του πρανούς και της περιόδου κατασκευής Tstr. Επισημαίνεται, ότι ο λόγος ASav σχετίζεται με

αμιγώς παρασιτική κατακόρυφη ταλάντωση, καθώς η εισερχόμενη διέγερση είναι κατακόρυφα

προσπίπτοντα κύματα SV που δεν εισάγουν πρωτογενώς κατακόρυφη ταλάντωση. Αυτός είναι

και ο λόγος που ο ορισμός του ASav γίνεται ως συνάρτηση της Sah,ff, καθώς Sav,ff=O.

Επισημαίνεται επίσης, ότι ASah > 1 απεικονίζει ενίσχυση της φασματικής επιτάχυνσης, ενώ
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ASah < 1 απομείωση αυτής. Τέλος αναφέρεται ότι μηδενισμός της τοπογραφικής επίδρασης

(με ακρίβεια μηχανικού) συνδέεται με τιμές ASah <1.1 και ASav <0.1.

Για να δοθεί η έμφαση στο φασματικό περιεχόμενο των ASah και ASav και λιγότερο στην

απόλυτη τιμή αυτών (δεδομένου ότι η τοπογραφική επιδείνωση της μέγιστης σεισμικής

επιτάχυνσης, ASah(Tstr=O) και ASav(Tstr=O), έχει μελετηθεί αρκετά στο παρελθόν (πχ

Bouckovalas & Papadimitriou 2005), τα ίδια αποτελέσματα αναλύσεων μελετώνται και ως

συνάρτηση:

• του κανονικοποιημένου φασματικού λόγου NASah, που ορίζεται ως ο λόγος του

φασματικού λόγου ASah προς την τιμή ASah(Tstr=O) που αντιστοιχεί στην τοπογραφική

επιδείνωση της μέγιστης οριζόντιας επιτάχυνσης, και αντίστοιχα

• του κανονικοποιημένου φασματικού λόγου NASav, που ορίζεται ως ο λόγος του

φασματικού λόγου ASav προς την τιμή ASav(Tstr=O) που αντιστοιχεί στην τοπογραφική

επιδείνωση της μέγιστης παρασιτικής κατακόρυφης επιτάχυνσης.

6.2 Συμπεράσματα

Με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων της παρούσας εργασίας προκύπτουν τα κάτωθι

γενικά συμπεράσματα:

• Η τοπογραφική επιδείνωση στην οριζόντια και την κατακόρυφη συνιστώσα μειώνεται με

την απόσταση από το πρανές, ανεξαρτήτως περιόδου κατασκευής Tstr που μελετάται. Σε

γενικές γραμμές, εμφανίζονται μεγάλες τιμές ASah και ASav σε μια περιοχή πίσω από τη

στέψη του πρανούς, και μικρές τιμές ASah και ASav στην άμεση γειτονία του πόδα του

πρανούς, ανεξαρτήτωςTstr.

• Οι μέγιστες τιμές των ASah και ASav παρατηρούνται για σχετικά μικρές περιόδους

κατασκευής Tstr, ενώ οι τιμές των ASah και ASav μειώνονται για σχετικά μεγάλες

περιόδουςTstr.

• Οι θέσεις όπου εμφανίζονται οι μέγιστες τιμές ASah και Asav δεν είναι σταθερές, και δεν

εξαρτώνται μόνο από τις τιμές της κλίσης ί και του αδιάστατου ύψους Η/λ του πρανούς,

αλλά και από τη χρονοϊστορίαδιέγερσης και την περίοδο κατασκευήςΤstr.

• Η μορφή της χρονοϊστορίας της σεισμικής διέγερσης δεν είναι τόσο σημαντική στον

καθορισμό των τιμών των ASah και ASav για κάθε Tstr, εν αντιθέσει με τη γωνία κλίσης ί,

το αδιάστατο ύψος Η/λ και τη θέση μελέτης που κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικές

παράμετροι

Επιπλέον, και ειδικότερα, σε ό,ΤΙ αφορά στην τοπογραφική ενίσχυση της οριζόντιας φασματικής

επιτάχυνσης ASah:
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• Οι μέγιστες τιμές ASah (για όλες τις περιόδους Tstr) συνδέονται με τη θέση όπου

απαντάνται η μέγιστη ενίσχυση της σεισμικής επιτάχυνσης (για Tstr=Os). Η εν λόγω θέση

δεν απαντάται πάντα σε απόσταση Χ=λι5 πίσω από τη στέψη (e.g. Assimaki et al 2005),

αλλά σε κάποια, διαφορετική ανά σεισμική διέγερση, περιοχή πίσω αλλά πλησίον της

στέψης, η οποία βρίσκεται συνήθως σε απόσταση χ = Ο έως λι2 (και οριακά έως 0.7λ)

πίσω από τη στέψη.

• Η μορφή της φασματικής ενίσχυσης ASah στη θέση μέγιστης ενίσχυσης, παρατηρείται ότι

εμφανίζει μέγιστο σε μικρές περιόδους (π.χ. για Tstr < δεσπόζουσας περιόδου Te) και

απομειώνεται σε τιμές μικρότερες ή ίσες του 1.1 σε μεγάλες περιόδους (Tstr > 1sec).

Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις όπου η μέγιστη ενίσχυση της οριζόντιας επιτάχυνσης

δεν είναι σημαντική (δηλαδή ASah(Tstr=Os) < 1.1), όπου και η επίδραση της περιόδου Tstr

στις τιμές του ASah κρίνεται ως αμελητέα.

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά στην τοπογραφική εμφάνιση παρασιτικής κατακόρυφης φασματικής

επιτάχυνσης ASav:

• Οι μέγιστες τιμές ASav (για όλες τις περιόδους Tstr) δε συνδέονται πάντα με τη θέση όπου

απαντάνται η μέγιστη ενίσχυση της οριζόντιας σεισμικής επιτάχυνσης (για Tstr=Os), αλλά

σε θέσεις επαρκώς κοντά με αυτή (για χ=Ο έως X[max(Asah)]).

• Η μορφή της φασματικής ενίσχυσης ASav στη θέση μέγιστης ενίσχυσης, παρατηρείται ότι

εμφανίζει μέγιστο σε μικρές περιόδους (π.χ. για Tstr <δεσπόζουσας περιόδου Te) και

απομειώνεται σε τιμές μικρότερες ή ίσες του 0.05 - 0.1 σε μεγάλες περιόδους (Tstr >

1sec). Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις όπου η μέγιστη εμφάνιση παρασιτικής

κατακόρυφης επιτάχυνσης δεν είναι σημαντική (δηλαδή ASav(Tstr=Os) < 0.05), όπου και η

επίδραση της περιόδου Τstr στις τιμές του ASav κρίνεται ως αμελητέα.

Σχετικά με τις προτεινόμενες προσεγγιστικές σχέσεις για την ASah και την ASav προκύπτουν

τα κάτωθι συμπεράσματα:

• Η μορφή των προτεινόμενων σχέσεων υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της δεσπόζουσας

περιόδου της διέγερσης Τe στον καθορισμό της τοπογραφικής επιδείνωσης του ελαστικού

φάσματος απόκρισης, και πρακτικώς υποδεικνύει ότι τα σεισμικά κύματα με μήκος

κύματος λ μικρότερα ή ίσο του δεσπόζοντος παρουσιάζουν σημαντική τοπογραφική

επιδείνωση.

• Η εξασθένιση της τοπογραφικής επιδείνωσης σε μεγάλες περιόδους είναι συστηματική,

και αποδίδεται στο ότι ένα πρανές ύψους Η δε μπορεί να ενισχύσει το εύρος σεισμικών

κυμάτων με μεγάλο μήκος κύματος λ, καθώς για αυτά ο λόγος Η/λ είναι αισθητά μικρός

γεγονός που οδηγεί σε εξασθένιση της τοπογραφικής επιδείνωσης (πρακτικώς το κύμα με

μεγάλο μήκος δεν αντιλαμβάνεται την ύπαρξη του πρανούς).
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• Στην περιοχή πίσω από τη στέψη μεγάλων ενισχύσεων της οριζόντιας επιτάχυνσης

(πλάτους 0.2Dhc σύμφωνα με τους Bouckovalas & Papadimitriou 2005, όπου Dhc η

απόσταση έως το ελεύθερο πεδίο), η προτεινόμενη σχέση για την ASAh δίνει μέση

υπερεκτίμηση 7% με τυπική απόκλιση του σχετικού λάθους ±5% για Τstr < 0.5sec. Για

μεγαλύτερες περιόδους, η ακρίβεια αυξάνει σημαντικά με ταυτόχρονη απομείωση της

διασποράς.

• Στην περιοχή πίσω από τη στέψη μεγάλων ενισχύσεων της παρασιτικής κατακόρυφης

επιτάχυνσης (πλάτους 0.3Dvc σύμφωνα με τους Bouckovalas & Papadimitriou 2005,

όπου Dvc η απόσταση έως το ελεύθερο πεδίο), η προτεινόμενη σχέση για την ASAv δίνει

μέση υπερεκτίμηση 25% με τυπική απόκλιση του σχετικού λάθους ±25% για Τstr ~1.5sec.

Για μεγαλύτερες περιόδους, η μέση υπερεκτίμηση παραμένει ίδια, αλλά αυξάνει

περαιτέρω η διασπορά.

• Οι προκύπτουσες μέσες υπερεκτιμήσεις για μικρές περιόδους είναι αναμενόμενες,

δεδομένου ότι οι σχέσεις των ASah και ASav βαθμονομήθηκαν με βάση τα αποτελέσματα

για τη θέση της μέγιστης ενίσχυσης της οριζόντιας επιτάχυνσης. Επικεντρώνοντας τη

μελέτη στη μορφή των NASah και NASAv η προαναφερθείσα υπερεκτίμηση εξαλείφεται

και προκύπτει υψηλή ακρίβεια με τις προαναφερθείσες τιμές τυπικής απόκλισης του

σχετικού λάθους.

Οι προτεινόμενες σχέσεις, σε συνδυασμό με ήδη δημοσιευμένες προσεγγιστικές σχέσεις (των

Bouckovalas & Papadimitriou 2005) για τις τιμές των Ah,max και Av,max (σχέσεις 5.1 και 5.2) και

της γεωγραφικής διαφοροποίησής τους (σχέσεις 5.5 και 5.6) για ένα μεγάλο εύρος

περιπτώσεων μονοκλινών πρανών, συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκτίμησης της

τοπογραφικής επιδείνωσης του ελαστικού φάσματος απόκρισης (για απόσβεση κατασκευής

5%) ανάντη και κατάντη ενός μονοκλινούς πρανούς.

6.3 Περιορισμοί - Μελλοντική Έρευνα

Τα συμπεράσματα που συνοψίζονται ανωτέρω και οι προτεινόμενες σχέσεις σχεδιασμού για

τους φασματικούς λόγους ASah και ASav (καθώς και των κανονικοποιημένων τιμών τους

NASah και NASav) στηρίζονται σε 2Δ ιξωδο-ελαστικές αναλύσεις σεισμικής απόκρισης

ομοιόμορφου εδάφους. Στην παρούσα παράγραφο συνοψίζονται οι περιορισμοί της παρούσας

έρευνας και δίνονται κατευθύνσεις για τη μελλοντική έρευνα:

Οι πραγματοποιηθείσες αναλύσεις έγιναν για έδαφος με απόσβεση ξ=5% στη δεσπόζουσα

περίοδο της σεισμικής διέγερσης. Η επιλογή αυτής της τιμής απόσβεσης
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• ουσιαστικά αποδίδει τη σεισμική απόκριση εδαφών υπό μικρής έντασης σεισμική

διέγερση. Αν η ένταση της σεισμικής διέγερσης ήταν μεγαλύτερη, θα αποδιδόταν στις

αναλύσεις με μεγαλύτερη τιμή απόσβεσης ξ, η οποία θα οδηγούσε σε μικρότερες τιμές

ASah και ASav. Συνεπώς, η επιλογή ξ=5% οδηγεί σε συντηρητική εκτίμηση των

φασματικών ενισχύσεων, η οποία όμως δεν αναμένεται να είναι υπερβολική, καθώς η

πρακτική εφαρμογή των προτεινόμενων σχέσεων κάνει χρήση τιμών για τις παραμέτρους

Ah,max και Av,max, οι οποίες δίνονται ως συνάρτηση της απόσβεσης ξ, σύμφωνα με τους

Bouckovalas & Papadimitriou (2005).

• Οι πραγματοποιηθείσες αναλύσεις έγιναν για ομοιόμορφο έδαφος, χάριν απλότητας.

Πιθανή ανομοιομορφία θα επέφερε επιπλέον πολυπλοκότητα στη σεισμική απόκριση,

αλλά δεν αναμένεται να επηρέαζε σημαντικά τη μορφή και τις τιμές των ASah και ASav,

καθώς η ανομοιομορφία του εδάφους λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση του

ελαστικού φάσματος απόκρισης στο ελεύθερο πεδίο.

Β. Μελλοντική έρευνα

• Πέραν της απάλειψης των ανωτέρω περιορισμών, στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να γίνει

διερεύνηση της αξιοπιστίας των γεωγραφικών περιβαλλουσών ενίσχυσης των

Bouckovalas & Papadimitriou (2006) για όλες τις περιόδους κατασκευής Tstr . Αυτό

απαιτείται δεδομένου οι εν λόγω περιβάλλουσες εκτιμήθηκαν με βάση ενισχύσεις της

μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης του εδάφους από αρμονικές και σχεδόν αρμονικές

διεγέρσεις.

• Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει διερεύνηση της αξιοπιστίας των προτεινόμενων σχέσεων

σχεδιασμού για τους φασματικούς λόγους ASah και ASav ή/και των γεωγραφικών

περιβαλλουσωνενίσχυσης με βάση καταγραφές από πραγματικά ιστορικά περιστατικά.
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