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1. Εισαγωγή
1.1. Σκοπός
Σε ένα από τα πιο σεισμογενή σημεία της Ευρώπης, τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της
Ελλάδας, επιβιώνει ένα παραδοσιακό αντισεισμικό δομικό σύστημα με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, λόγω της υψηλής σεισμικής δραστηριότητας, τα κτήρια στο
Ιστορικό κέντρο της Λευκάδας είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το παραδοσιακό
σύστημα δόμησης που δεν συναντάται σε άλλη περιοχή της Ελλάδας και το οποίο
περιλαμβάνει ξυλόπηκτη τοιχοποιία στους ορόφους άνωθεν του ισογείου ενώ τα δάπεδα
τους στηρίζονται εκτός από την άοπλη τοιχοποιία του ισογείου και σε ξύλινα υποστυλώματα
(διπλό σύστημα). Κατά τους ισχυρούς σεισμούς των παρελθόντων ετών 1953, 1973 και
2003), οι συμπεριφορές με το συγκεκριμένο δομικό σύστημα συμπεριφέρθηκαν εν γένει
ικανοποιητικά, αν και τα περισσότερα δεν είχαν συντηρηθεί και επισκευασθεί κατά το
πρόσφατο παρελθόν.
Στην παρούσα έκθεση γίνεται μία εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης αυτού του
συστήματος δόμησης με βάση τη σεισμική συμπεριφορά τριών τύπων κτηρίων. Αρχικά
γίνεται μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας με δύο μεθοδολογίες: μία πιθανοτική, στην οποία
η επιτάχυνση του εδάφους εκτιμάται βάσει του ετήσιου ρυθμού των σεισμικών γεγονότων
(αντίστροφο της περιόδου επαναφοράς) και μία ντετερμινιστική, με βάση τα χαρακτηριστικά
του μεγάλου ρήγματος που υπάρχει στη δυτική πλευρά του νησιού. Στη συνέχεια,
υπολογίζονται οι καμπύλες ικανότητας των επιλεγέντων κτηρίων μέσω στατικών μη
γραμμικών αναλύσεων (pushover). Then, the capacity curves of the selected buildings are
derived through pushover analyses. Τέλος, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα εκτιμάται ο
σεισμικός κίνδυνος.
1.2. Ξυλόπηκτες τοιχοποιίες
Σε γενικές γραμμές, τα κτήρια άοπλης τοιχοποιίας δεν εμφανίζουν αξιόλογη αντοχή σε
μεγάλους σεισμούς. Στην πραγματικότητα, η χαμηλή εφελκυστική, και ως εκ τούτου
διατμητική αντοχή, των δομικών μελών της κατασκευής οδηγούν τις περισσότερες φορές σε
μειωμένη αντίσταση σε σεισμικές διεγέρσεις, εμφανίζοντας εκτός επιπέδου αστοχίες πριν
την επίτευξη της πλήρους εντός επιπέδου αντοχής της τοιχοποιίας. Ωστόσο, η απόκριση της
ευάλωτης άοπλης τοιχοποιίας μπορεί να ενισχυθεί εάν συνδυαστεί με τα προτερήματα των
ξύλινων πλαισίων. Η ξυλόπηκτη τοιχοποιία είναι ένα παραδοσιακό σύστημα δόμησης που
έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικό στις καταπονήσεις σεισμικών φορτίων (Kouris and
Kappos 2009, Vieux-Champagne et al. 2014).
Σημαντική συνεισφορά στην απόκριση των ξυλόπηκτων τοιχοποιιών σε σεισμικά φορτία
αποτέλεσε η ενσωμάτωση διαγώνιων στοιχείων στο ξύλινο πλαίσιο. Το προκύπτον δομικό
σύστημα άρχισε να κατασκευάζεται σε ιδιαίτερα σεισμογενείς περιοχές από τον 18ο αιώνα,
καθώς και σε περιοχές χωρίς ιδιαίτερο σεισμικό κίνδυνο αλλά με σημαντικές δράσεις ανέμου
και μαλακών εδαφών που οδηγούσαν σε διαφορικές καθιζήσεις (Vieux-Champagne et al.
2014). Ένα όμοιο αλλά πιο εξελιγμένο δομικό σύστημα που περιλαμβάνει την ξυλόπηκτη
τοιχοποιία εμφανίζεται στη Λευκάδα (Σχήμα 1).
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Τα ξυλόπηκτα κτήρια της Λευκάδας μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: (α) τα
ισόγεια αμιγούς ξυλόπηκτης τοιχοποιίας που χρησιμοποιούνταν από τις οικονομικά
ασθενέστερες τάξεις και (β) τα διώροφα ή τριώροφα κτήρια με το χαρακτηριστικό διπλό
σύστημα παραλαβής φορτίων κατά το οποίο οι παραπάνω κατασκευές αποτελούνται από
άοπλη τοιχοποιία στο ισόγειο και έναν ή δύο μέγιστο ορόφους με ξυλόπηκτη τοιχοποιία. Οι
ενδιάμεσοι όροφοι και η στέγη που καλύπτεται από κεραμίδια αποτελούνται από ξύλινα
στοιχεία. Τα ανοίγματα, συνήθως σε συμμετρική διάταξη στις όψης του κτηρίου, έχουν
ορθογωνικό σχήμα με περίπου 1.0 m πλάτος (Vintzileou and Touliatos 2005). Τα δάπεδα
των ορόφων στηρίζονται τόσο στην άοπλη τοιχοποιία του ισογείου όσο και σε ξύλινα
υποστυλώματα κατανεμημένα σε όλη την κάτοψη του κτηρίου.
1. Λοξά ξύλινα στοιχεία
ενίσχυσης δυσκαμψίας
2. Αγκύρωση του ξύλινου
σκελετού στη λιθοδομή
3. Βοηθητικός ξύλινος φέρων
οργανισμός της ξύλινης
υπερκατασκευήςs
4. Ενισχύσεις δυσκαμψίας του
φέροντος οργανισμού της
ξύλινης στέγης
5. Ειδικά ενισχυμένες συνδέσεις
6. Γωνιακές ενισχύσεις
δυσκαμψίας από ολόσωμο
ξύλινο στοιχείο σε ορθή
γωνία

Σχήμα 1.

Τυπικό παράδειγμα διώροφης λευκαδίτικης αρχιτεκτονικής (Vintzileou and
Touliatos 2005).

Σχήμα 2.

Αναπαράσταση από περιγραφές της κατασκευής της σχάρας θεμελίωσης.

Το έδαφος πάνω στο οποίο κτίστηκε η πόλη της Λευκάδας είναι βαλτώδες και προέρχεται
από προσχώσεις στη λιμνοθάλασσα. Σε συνάρτηση με την υψηλή στάθμη του υπόγειου
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υδροφόρου ορίζοντα, οι μαλακές αλλουβιακές αποθέσεις δημιουργούν κακές εδαφικές
συνθήκες. Συμπερασματικά απαιτείται καλή θεμελίωση, η οποία για τα κτήρια του
παραδοσιακού δομικού συστήματος κατασκευαζόταν από κορμούς πισσωμένων δένδρων
σε σταυρωτή διάταξη σχηματίζοντας έναν κάνναβο δύο ή τριών στρώσεων και συνολικού
πάχους 0.6 έως 1.0 m. Τα κενά μεταξύ των ξύλων γεμίζονταν με ένα ειδικό κονίαμα από
άμμο, ποζολανική παιπάλη και θραύσματα λίθων (Σχήμα 2).
Οι λίθινοι τοίχοι του ισογείου έχουν μέγιστο ύψος 3.0 m και αποτελούνται από δύο
κατακόρυφες στρώσεις λίθων και εσωτερικό γέμισμα (τρίστρωτη τοιχοποιία). Η εξωτερική
παρειά γίνεται από μεγάλες πελεκητές πέτρες, χονδρολαξευμένες στην μεγαλύτερη
επιφάνεια των τοίχων και δουλεμένες με μεγαλύτερη επιμέλεια όταν πρόκειται για
γωνιόλιθους, ποδιές, παραστάδες και πρέκια ανοιγμάτων. Το σωστό λάξευμα εξασφαλίζει
την καλύτερη συνεργασία των λίθινων στοιχείων στα κρίσιμα σημεία και παράλληλα ορίζει
με σαφήνεια τις ακμές του κτηρίου. Η εσωτερική παρειά αποτελείται από απελέκητες πέτρες
τοποθετημένες με ακανόνιστο τρόπο. Το γέμισμα που πληρώνει το κενό μεταξύ εσωτερικής
και εξωτερικής παρειάς των τοίχων του ισογείου γέμιζε με μικρές πέτρες, κομμάτια από
συμπαγή τούβλα, σπασμένα κεραμίδια και κονίαμα, η συμμετοχή του οποίου ήταν
καθοριστική για τη διάρκεια ζωής των λιθοδομών. Για το κονίαμα αυτό αρχικά
χρησιμοποιήθηκε η πορτσολάνα, η οποία στη συνέχεια, μετά το τέλος του 19ου αιώνα,
αντικαταστάθηκε με ασβεστοκονίαμα, ενώ σε κατασκευές πιο φθηνές και πρόχειρες
χρησιμοποιήθηκε πηλοκονίαμα (Vintzileou and Touliatos 2005).
Το συνολικό πάχος της πέτρινης τοιχοποιίας στο ισόγειο των παραδοσιακών κτισμάτων της
Λευκάδας ποικίλει από 0.5 m έως 1.0 m. Δοθέντος του περιορισμένου ύψους τους, της
άριστης συνεργασίας τους στις γωνίες των τοίχων και των λόγων ανοιγμάτων, οι λίθινες
τοιχοποιίες του ισογείου μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν το επαρκές πάχος και δυσκαμψία
για να παραλάβουν μικρές μετακινήσεις σε αντίστοιχα μικρές σεισμικές δονήσεις. Στο
γεγονός αυτό συνηγορεί και το δάπεδο του ορόφου, που αποτελείται από πυκνό δίκτυο
ξύλινων δοκών, και η ξύλινη στέγη, στοιχεία που είναι συνδεδεμένα με τη περιμετρική
τοιχοποιία του ισογείου σε πολύ καλό βαθμό.
Οι περιμετρικοί τοίχοι των άνωθεν του ισογείου ορόφων, που αποτελούνται από ξυλόπηκτη
τοιχοποιία πάχους 10 έως 20 cm, κατασκευάζονται πάνω στα δοκάρια του πατώματος και
προς την εξωτερική πλευρά των λιθοδομών. Αρχικά τοποθετείται περιμετρικά ένας
στρωτήρας, επάνω στον οποίο στερεώνονται τα γωνιακά υποστυλώματα της ξυλόπηκτης
τοιχοποιίας. Κατόπιν οι περιμετρικοί τοίχοι διαιρούνται με έναν κατασκευαστικό κάνναβο
1.0 έως 2.2 μέτρα και τοποθετούνται τα υπόλοιπα υποστυλώματα. Ο κάνναβος αυτός ορίζει
και τις θέσεις των ανοιγμάτων στον όροφο. Σε περίπτωση ύπαρξης και δεύτερου ορόφου, τα
υποστυλώματά του τοποθετούνται σε περασιά με τα αντίστοιχα του κάτω ορόφου.
Προκειμένου να ενισχυθεί η σύνδεση των ξύλινων υποστυλωμάτων με τις δοκούς, καμπύλα
ξύλινα στοιχεία διατομής L για μονόπλευρες και διατομής T για αμφίπλευρες συνδέσεις
χρησιμοποιούνται στις γωνιές των ξύλινων πλαισίων.
Στη συνέχεια αφού τοποθετηθούν οι προαναφερθείσες ενισχυτικές «γωνιές» στο άνω και
κάτω μέρος των γωνιακών υποστυλωμάτων, ενσωματώνονται μεταξύ των κατακόρυφων
στοιχείων τα διαγώνια ξύλινα στοιχεία («μεϊντάνια») που δημιουργούν ορθογώνια τρίγωνα
και συμμετέχουν και αυτά στη δυσκαμψία του τοίχου. Η γωνία τοποθέτηση τους είναι
περίπου 45ο και ξεκινούν από την άνω γωνία ενός γωνιακού υποστυλώματος και καταλήγουν
στο κάτω μέρους ενός μεσαίου υποστυλώματος στο μέσο της γωνιάς (Σχήμα 3). Το κενό
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ανάμεσα στα ξύλα γεμίζει με συμπαγή τούβλα και κονίαμα ή λιθοδομή. Η εσωτερική πλευρά
επιχρίεται, ενώ στην εξωτερική αρχικά επιχρίονται μόνα τα τούβλινα μέρη, ώστε να μπορούν
να αναπνέουν τα ξύλα και να μη σαπίζουν λόγω υψηλής υγρασίας. Η μεθοδολογία αυτή
αργότερα αντικαταστάθηκε με επένδυση της εξωτερική πλευράς, είτε με ξύλινες σανίδες με
επικάλυψη πίσσας, είτε με φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας.

Σχήμα 3.

Ξυλόπηκτη τοιχοποιία παραδοσιακών κτηρίων στη Λευκάδα.

Όπως αναφέρθηκε, ο ξύλινος σκελετός της ξυλόπηκτης κατασκευής της ανωδομής στηρίζεται
κατά πρώτον στις λιθοδομές του ισογείου μέσω ξύλινων δοκών που κτίζονται μέσα στον
τοίχο, στο άνω μέρος του. Επιπρόσθετα, μεταλλικά αγκύρια διαφόρων τύπων συνδέουν την
λιθοδομή με τον ξύλινο σκελετό. Λόγω του μικρού πάχους που προσδίδουν οι περιμετρικοί
τοίχου στον άνω ορόφου, προκύπτει σημαντική μείωση του συνολικού φορτίου της
κατασκευής. Ταυτόχρονα, η δυσκαμψία των ξυλόπηκτων τοιχοποιιών είναι εξασφαλισμένη
χάρη στις μικρές αποστάσεις των οριζόντιων, κατακόρυφων και διαγώνιων στοιχείων και στις
συνδέσεις τους. Επιπρόσθετα, οι περιορισμένες διαστάσεις των κενών μεταξύ των ξύλινων
στοιχείων της ξυλόπηκτης τοιχοποιίας δεν αφήνουν πολλά περιθώρια εντός ή εκτός
επιπέδου αστοχίας των ξυλόπηκτων φατνωμάτων και των κεραμικών στοιχείων που
χρησιμοποιούνται ως στοιχεία πλήρωσής τους.
Εκτός των λίθινων τοιχοποιιών του ισογείου, ένας δευτερεύων φέρων οργανισμός από
σχετικώς αραιά διατεταγμένα ξύλινα υποστυλώματα, που βρίσκεται ακριβώς πίσω και
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παράλληλα με την εξωτερική λιθοδομή του ισογείου, αποτελεί τη δεύτερη γραμμή
αντίστασης έναντι οριζόντιων αλλά και κατακόρυφων φορτίων, έτοιμη να ενεργοποιηθεί
μόλις τυχόν αστοχήσουν οι πεσσοί του ισογείου, αναλαμβάνοντας το κατακόρυφο φορτίο
των ξυλόπηκτων ορόφων (Σχήμα 4). Πιο συγκεκριμένα, το δευτερεύον σύστημα αποτελείται
από ξύλινα υποστυλώματα ορθογωνικής ή τετραγωνικής διατομής με πλευρές που ξεκινούν
από 0.10 m και φθάνουν έως και 0.20 m. Η τυπική απόσταση μεταξύ τους είναι 2.0 m έως
3.0 m. Η συνήθης τακτική κατά τη δόμηση ήταν κάθε ξύλινο υποστύλωμα να αντιστοιχεί στον
πεσσό που βρίσκεται σε απόσταση μερικών εκατοστών. Τα ξύλινα αυτά υποστυλώματα
συνδέονται με τις δοκούς του πατώματος, οι οποίες ταυτόχρονα αγκυρώνονται στην άοπλη
τοιχοποιία του ισογείου. Επιπρόσθετα, οι ξυλόπηκτες τοιχοποιίες των άνω ορόφων
εδράζονται και συνδέονται με τις ξύλινες δοκούς του πατώματος. Ως εκ τούτου, οι δοκοί και
εν συνεχεία οι ξυλόπηκτοι τοίχοι στηρίζονται ταυτόχρονα από την άοπλη τοιχοποιία του
ισογείου (κύριο δομικό σύστημα παραλαβής φορτίων) και τα ξύλινα υποστυλώματα
(δευτερεύον πλαισιακό σύστημα παραλαβής φορτίων).
1) Βοηθητικός ξύλινος φέρων οργανισμός δίπλα
στις λιθοδομές του ισογείου που στηρίζουν τις
δοκούς του πατώματος.
2) Βοηθητικός ξύλινος φέρων οργανισμός διπλά
στις λιθοδομές τις παράλληλες με τις δοκούς του
πατώματος.
3) Μετά από πιθανή αστοχία μέρους της
λιθοδομής, τα ξύλινα βοηθητικά υποστυλώματα
φέρουν προσωρινά τα φορτία της ανωδομής
μέσω
των
βραχέων
προβόλων
που
αντιστηρίζονται από τις δοκούς του πατώματος
4) Φέρων οργανισμός των φερόντων ξυλόπηκτων
τοίχων των ορόφων.
5) Φέρουσα λιθοδομή του ισογείου που στηρίζει
του ξυλόπηκτους τοίχους των ορόφων που
συγχρόνως στηρίζονται σε ένα βοηθητικό
σύστημα ξύλινων υποστυλωμάτων και δοκών
διατεταγμένων εσωτερικά και παράλληλα με τις
λιθοδομές.
6) Ο φέρων οργανισμός της στέγης που στηρίζεται
στους ξυλόπηκτους τοίχους.
7) Το ολόσωμο, υπό ορθή γωνία ξύλινο στοιχείο
(«αγκώνας, «μπρατσόλι») που συνδέει τα
οριζόντια με τα κατακόρυφα ξύλινα στοιχεία
εξασφαλίζοντας και την απαραίτητη δυσκαμψία
στη σύνδεση.
8) Αγκύρωση του στρωτήρα του ξυλόπηκτου τοίχου
του παράλληλου στις δοκούς του πατώματος. Ο
στρωτήρας αυτός που στηρίζει του φέροντες
ξυλόπηκτους τοίχους των ορόφων δε συνδέεται
άμεσα με τις δοκούς του πατώματος όπως
συμβαίνει με τον στρωτήρα των τοίχων των
κάθετων στη φορά των δοκών του πατώματος.

Σχήμα 4.

Κατασκευαστικό σύστημα μίας παραδοσιακής οικίας στη Λευκάδα που
αποτελείται από το κύριο και το δευτερεύον σύστημα παραλαβής φορτίων.
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Λόγω της ευκαμψίας του, συγκριτικά με τους λίθινους τοίχους του ισογείου, το δευτερεύον
σύστημα (ξύλινα υποστυλώματα) δεν μπορεί να συνεισφέρει άμεσα και αξιόλογα στη
σεισμική απόκριση της κατασκευής. Παρόλα αυτά, η ύπαρξή του στην κατασκευή, σε
συνδυασμό με την αριστοτεχνική και προσεκτική υλοποίησή του, προδίδει ότι έχει
σημαντικό ρόλο στην συμπεριφορά του κτηρίου στις σεισμικές διεγέρσεις.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, οι σχετικές μετακινήσεις των ορόφων
είναι μεγάλες με αποτέλεσμα οι εύθραυστες τοιχοποιίες του ισογείου να ρηγματώνονται και
να συμβαίνουν τμηματικές καταρρεύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και
ως σημαντικές βλάβες (Σχήμα 5). Κατόπιν, λόγω των αστοχιών αυτών, το κτήριο
μετατρέπεται σε ένα αρκετά διαφορετικό δομικό σύστημα υψηλής ικανότητας
μετακινήσεων λόγω των ξύλινων υποστυλωμάτων του δευτερεύοντος οργανισμού, που
αποτελείται από τα ξύλινα υποστυλώματα του ισογείου, τα οποία ενεργοποιούνται και
καλούνται πλέον να παραλάβουν κυρίως τα ίδια βάρη της ανωδομής μέχρι την
αποκατάσταση ή ανακατασκευή της τοιχοποιίας. Η συνεισφορά του δευτερεύοντος
συστήματος και η σημασία του αναδείχθηκε πρόσφατα από την παρατηρηθείσα παθολογία
των παραδοσιακών κτισμάτων μετά το σεισμό του 2003. Συμπερασματικά, σε έναν ισχυρό
σεισμό, σημαντικές, ίσως και μη επιδιορθώσιμες βλάβες συμβαίνουν στην τοιχοποιία του ισογείου,
ωστόσο η προστασία ζωής ενισχύεται περισσότερο από το δευτερεύον σύστημα.

A Η τοιχοποιία που στηρίζει τις δοκούς του πατώματος και φέρει το φορτίο των ορόφων μαζί με το σύστημα
των ξύλινων υποστυλωμάτων.
B Μετά από πιθανή αστοχή της λιθοδομής ή μέρους αυτής στη διάρκεια ενός σεισμού, τα ξύλινα
υποστυλώματα φέρουν προσωρινά τα φορτία της ανωδομής
Γ Η τοιχοποιία που είναι παράλληλη με τις δοκούς του πατώματος φέρει το φορτίο των ορόφων μαζί με το
σύστημα των ξύλινων υποστυλωμάτων
Δ Μετά από πιθανή αστοχία της λιθοδομής ή μέρους αυτής στη διάρκεια ενός σεισμού τα ξύλινα
υποστυλώματα φέρουν προσωρινά τα φορτία της ανωδομής μέσω βραχέων προβόλων που
αντιστηρίζονται από τα δοκάρια του πατώματος

Σχήμα 5.

Επιβίωση της ξυλόπηκτης τοιχοποιίας της ανωδομής μετά την κατάρρευση της
άοπλης τοιχοποιίας του ισογείου (Vintzileou 2003).
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2. Ανάλυση σεισμικής επικινδυνότητας
2.1. Σεισμικότητα της Λευκάδας
Τα Ιόνια νησιά παρουσιάζουν ιδιαίτερα έντονη σεισμικότητα επειδή βρίσκονται στη ζώνη
μετάβασης ανάμεσα στην περιοχή βύθισης του Ελληνικού τόξου και στην περιοχή
σύγκρουσης των πλακών ανάμεσα στην βορειοδυτική Ελλάδα και την Απουλία. Η Λευκάδα
βρίσκεται κοντά στην βόρεια απόληξη του Ελληνικού τόξου και την περιοχή σύγκρουσης με
την ζώνη της Απουλίας. Η υψηλή σεισμικότητα οφείλεται στην έντονη παραμόρφωση του
φλοιού στην περιοχή, την υψηλότερη σε όλη την Αιγαιακή ζώνη. Οι υφιστάμενες
σεισμολογικές ενδείξεις υποδηλώνουν την ύπαρξη οριζοντίων ρηγμάτων στην περιοχή. Η
χρήση των μετασεισμικών επικέντρων και επιλύσεων επιπέδου ρήγματος για τον σεισμό του
Μαρτίου 1973 επέτρεψαν τον προσδιορισμό του ρήγματος της Κεφαλονιάς και υποδήλωναν
ότι η οριζόντια κίνηση είχε συνέχεια προς βορρά στην περιοχή της Λευκάδας. Αυτό το βόρειο
τμήμα του ρήγματος της Κεφαλονιάς χαρακτηρίσθηκε σαν το ρήγμα της Λευκάδας που
ξεκινά βορείως της Κεφαλονιάς με διεύθυνση από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά.
Το μήκος του είναι περί τα 40 χιλιόμετρα, συμβατό με τον μέγιστο καταγεγραμμένο σεισμό
στην περιοχή, μεγέθους 6.8, κατά την διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων αιώνων. Το τμήμα
αυτό του συνολικού ρήγματος που σχετίζεται με την Λευκάδα είναι δεξιόστροφο, με γωνία
διεύθυνσης 14ο, γωνία βύθισης 65ο και γωνία ολίσθησης 167ο. Το ρήγμα αυτό μαζί με το
υπόλοιπο ρήγμα της Κεφαλονιάς καθώς και μικρότερα ρήγματα αποτελούν την ζώνη
μετάβασης ανάμεσα στο Ελληνικό τόξο και την πλάκα της Απουλίας κατά μήκος της
βορειοδυτικής Ελλάδας και της Αλβανίας. Μετρήσεις GPS δείχνουν ότι η κίνηση στην ζώνη
της Απουλίας βορείως της Λευκάδας και Αμβρακικού κόλπου είναι μικρή σε αντίθεση με
αυτή της περιοχής των Ιονίων που παρουσιάζουν γρήγορη κίνηση προς τα νοτιοδυτικά, της
τάξης των 3,5 εκατοστών τον χρόνο, σε σχέση με την νοτιοανατολική Ιταλία.
Οι σεισμοί της Λευκάδας οφείλονται:




Στο τμήμα της Λευκάδας του ρήγματος της Κεφαλονιάς, όπως τα γεγονότα του 1914,
1948, 2003 και 2015.
Στην περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας που σχετίζεται με την πλάκα της Απουλίας
και ευθύνεται για το γεγονός του 1973.
Σε όχι καλά προσδιορισμένα ρήγματα μεταξύ Λευκάδας και Ιθάκης.

Καταγραφή σεισμικών γεγονότων υφίσταται από τον 16ο αιώνα. Οι πίνακες 1 και 2
παρουσιάζουν την ιστορική σεισμικότητα μέχρι το 1869 καθώς και την σεισμικότητα που έχει
καταγραφεί ενόργανα από το 1911 μέχρι το 2003.
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Πίνακας 1. Γεγονότα μέχρι το 1869 με διαφορετικές εκτιμήσεις επιφανειακού μεγέθους
(Fokaefs , Papadopoulos 2004)

Πίνακας 2. Γεγονότα με ενόργανη καταγραφή μέχρι το 2003 (Fokaefs , Papadopoulos
2004).

Τοπικοί χρονικογράφοι καθώς και άλλες πηγές περιγράφουν τα προαναφερθέντα γεγονότα:



1577 – Ο σεισμός προκάλεσε βλάβες στα τείχη του κάστρου της Λευκάδας.
1612 – Δύο ισχυρές δονήσεις έπληξαν το νησί προκαλώντας την κατάρρευση πολλών
σπιτιών καθώς και αστοχίες του εδάφους σε διάφορες θέσεις.
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1613 – Σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες πολλά σπίτια κατέρρευσαν μεταξύ των
οποίων και καμάρες. Καλύτερη συμπεριφορά επέδειξαν σπίτια με ξυλοδεσιά στα
οποία έπεσαν μόνο τα κεραμίδια ενώ διπλανά πέτρινα έπαθαν σημαντικές ζημιές.
Πολλές αριστοκρατικές οικίες κατέρρευσαν.
1625 – Καμάρες στο κέντρο της πόλης καθώς και πολλά πέτρινα και τούβλινα σπίτια
κατέρρευσαν. Εκτεταμένες βλάβες καταγράφηκαν στην πόλη και στα περίχωρα.
Υπήρξαν αναφορές εκτεταμένων βλαβών από τις ακτές του Αμβρακικού κόλπου.
1630 – Καμάρες και πολλά σπίτια κατέρρευσαν στην πόλη και στο κάστρο της. Πολλοί
άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ρωγμές παρατηρήθηκαν στο έδαφος. Βλάβες και θύματα
αναφέρθηκαν στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
1704 – Καταστράφηκαν κυρίως σπίτια από τοιχοποιία. Τα σπίτια με ξυλοδεσιά
συμπεριφέρθηκαν καλά στον σεισμό. 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί
τραυματίσθηκαν. Το γεγονός έγινε αισθητό στην Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και
Άρτα.
1722 – Δύο δονήσεις έπληξαν το νησί και πολλά σπίτια κατέρρευσαν.
1723 – Μία ισχυρή δόνηση προκάλεσε την κατάρρευση πολλών σπιτιών. Πολλές
βλάβες αναφέρθηκαν στην πόλη της Λευκάδας, ειδικά σε εκκλησίες.
1769 – Σε σύνολο 826 σπιτιών στην πόλη 497 κατέρρευσαν. Όλες οι εκκλησίες και τα
ανατολικά τείχη της οχύρωσης παρουσίασαν εκτεταμένες βλάβες. Μόνο επτά
άνθρωποι σκοτώθηκαν.
1783 – Πολλά χωριά καταστράφηκαν. Παρατηρήθηκαν πολλές κατολισθήσεις.
Συνολικά 855 σπίτια και επτά εκκλησίες κατέρρευσαν ενώ ο αριθμός των θυμάτων
ήταν μικρός.
1815 – Πολλά σπίτια κατέρρευσαν και υπήρξαν πολλά θύματα.
1820 – Όλα τα σπίτια από τοιχοποιία καθώς και πολλές εκκλησίες κατέρρευσαν.
1825 – Ο σεισμός κατέστρεψε πολλά χωριά και ολόκληρη την πόλη με την εξαίρεση
ενός σπιτιού. Από τότε τα κτήρια άρχισαν να χτίζονται με ξυλοδεσιά πιο ανθεκτική σε
σεισμό.
1869 – Μόνο 20-25 κτήρια έμειναν ανέπαφα. Τα κτήρια από τοιχοποιία κατέρρευσαν
ενώ αυτά με ξυλοδεσιά είχαν ελαφρές ζημιές. Αναφέρθηκαν 15 θύματα.
1914 – Επλήγη κυρίως το δυτικό τμήμα του νησιού. Υπήρξαν 16 θύματα. Τα κτήρια
με ξυλοδεσιά συμπεριφέρθηκαν πολύ καλά με ελάχιστη ρηγμάτωση και πτώση
κεραμιδιών. Σε πολλά μέρη του νησιού υπήρξε αστοχία του εδάφους. Επίσης
παρατηρήθηκε τσουνάμι.
1948 – Επλήγη κυρίως το νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού. 244 κτήρια κατέρρευσαν,
998 είχαν σοβαρές βλάβες, σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίσθηκαν 45.
Παρατηρήθηκε αστοχία του εδάφους.

Έκτοτε, τα σημαντικά γεγονότα του 1973, 2003 και 2015 προκάλεσαν κυρίως εκτεταμένες
αστοχίες στο έδαφος χωρίς ιδιαίτερες βλάβες σε κτήρια λόγω των ικανοποιητικών
κανονιστικών διατάξεων. Υπάρχει καλή περιγραφή του μηχανισμού του σεισμού της 15 ης
Νοεμβρίου του 2015. Η κατανομή των επικέντρων των μετασεισμών σε διεύθυνση
νοτιοδυτική βορειοανατολική υποδηλώνει την ενεργοποίηση του βορείου τμήματος του
ρήγματος της Κεφαλονιάς που παρουσιάζει δεξιόστροφη κίνηση 2-3 εκατοστά τον χρόνο. Οι
περισσότεροι από τους καταστροφικούς σεισμούς της Λευκάδας σχετίζονται με το
βορειοδυτικό τμήμα του ρήγματος ενώ λιγότεροι με το νοτιοανατολικό. Η κύρια περιοχή
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ολίσθησης του σεισμού του 2003 σχετίζεται με το βόρειο τμήμα του ρήγματος. Αυτό το
γεγονός άφησε ένα σεισμικό κενό στο νοτιοανατολικό τμήμα του ρήγματος που
ενεργοποιήθηκε κατά τον σεισμό του 2015. Για αυτό το σεισμικό γεγονός ο προτεινόμενος
μηχανισμός γένεσης δίνει δεξιόστροφη ολίσθηση καθώς και βύθιση προς τα ανατολικά
καθώς το ρήγμα εμφανίζει σημαντική γωνία βύθισης προς τα ανατολικά έξω από τις
απόκρημνες ακτές της δυτικής Λευκάδας. Φαίνεται ότι υπήρξε αβαθής ολίσθηση σε δύο
κλείθρα με μονοσήμαντη διάδοση της διάρρηξης προς τα νοτιοδυτικά. Το γεγονός του 2015
παρουσίασε περιοχή ολίσθησης και σε βάθος 25 χιλιομέτρων. Το μοντέλο ολίσθησης για το
2003 παρουσίασε δύο βαθύτερα κλείθρα που υποδηλώνουν βαθύτερο ψαθυρό φλοιό στην
περιοχή. Το νοτιότερο κλείθρο του σεισμού του 2003 γειτονεύει με το βορειότερο του 2015.

Σχήμα 6.

Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον του Ιονίου. Από νότο προς βορρά παρουσιάζεται η
δυτική απόληξη του Ελληνικού τόξου, το ρήγμα της Κεφαλονιάς με τα τμήματα
της Κεφαλονιάς και της Λευκάδας καθώς και η ζώνη της Απουλίας που σχετίζεται
με το γεγονός του 1973 (Bie et al. 2017).
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Σχήμα 7.

Οι μηχανισμοί γένεσης των σεισμών του 2003 και του 2015. Το γκρι βόρειο τμήμα
σχετίζεται με την ολίσθηση του 2003. Η μαύρη διακεκομμένη γραμμή
υποδηλώνει την επιφανειακές αστοχίες λόγω του σεισμού του 2015. Οι μπλε
κουκίδες δείχνουν τους καταγεγραμμένους μετασεισμούς. Εμφανίζονται οι
ολισθήσεις στο ρήγμα λόγω του σεισμού του 2015 καθώς και με διακεκομμένη
κόκκινη γραμμή η επιφανειακή ρηγμάτωση (Bie et al 2017).

Σχήμα 8.

Κατανομή ολισθήσεων στο νότιο τμήμα του ρήγματος κατά τον σεισμό του 2015.
Σε ιστογράμματα εμφανίζεται η κατανομή της έκλυσης ενέργειας στην διαμήκη
και εγκάρσια διάσταση του ρήγματος (Bie et al 2017).
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2.2. Πιθανοτική εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου
Η πιθανοτική προσέγγιση βασίζεται στην βάση EFEHR που αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό
δίκτυο οργανισμών και κοινοτικών πόρων για την προώθηση της εκτίμησης του σεισμικού
κινδύνου και της σεισμικής διακινδύνευσης στην περιοχή της Ευρώπης και της Μεσογείου.
Ένας από τους κύριους στόχους είναι η εκτίμηση εθνικού και τοπικού σεισμικού κινδύνου
δίνοντας πρόσβαση σε σύγχρονο λογισμικό και τεχνογνωσία καθώς και σε δεδομένα,
μοντέλα και πληροφορίες για μία ομογενοποιημένη ανάλυση σεισμικού κινδύνου στον
Ευρωπαικό χώρο.
Η εκτίμηση σεισμικού κινδύνου βασίζεται στο μοντέλο εκτίμησης σεισμικού κινδύνου του
2013 για την περιοχή Ευρώπης Μεσογείου (ESHM13) που είναι αποτέλεσμα της πιθανοτικής
εκτίμησης σεισμικού κινδύνου για την περιοχή με το πρόγραμμα SHARE (Giardini et al 2014).
Το μοντέλο βασίζεται στην βάση δεδομένων σεισμογενών ρηγμάτων (EDSF), ένα σύνολο
ρηγμάτων ικανό να δώσει σεισμούς μεγέθους σεισμικής ροπής μεγαλύτερου η ίσου του 5.5.
Τα γεγονότα μεγαλύτερα του 6.5 δίνονται συσχετισμένα με την γεωμετρία των ρηγμάτων
ενώ για μικρότερα γεγονότα θεωρείται μία σεισμογόνος περιοχή που περιλαμβάνει ένα
σύστημα ρηγμάτων.
Το αναφερόμενο μοντέλο χρησιμοποιήθηκε για την πόλη της Λευκάδας με γεωγραφικές
συντεταγμένες 38.83 βόρειο πλάτος και 20.70 ανατολικό μήκος. Στη θέση θεωρήθηκε κατ’
αρχάς βραχώδες έδαφος και υπολογίσθηκε η μέση αριθμητική τιμή του σεισμικού κινδύνου
για την μέγιστη εδαφική επιτάχυνση, για φασματική επιτάχυνση περιόδου 0.2 και 1 sec.
Πρέπει να σημειωθεί ότι για την βάση EFEHR κύρια πηγή σεισμικών γεγονότων για την
Λευκάδα αποτελεί το οριζόντιο ρήγμα της Κεφαλονιάς. Οι καμπύλες σεισμικού κινδύνου
δίνονται στα σχήματα 9 έως 11 για την εδαφική επιτάχυνση, για την φασματική επιτάχυνση
περιόδου 0.2 sec, που αντιστοιχεί στην περιοχή σταθερής φασματικής επιτάχυνσης, και για
φασματική επιτάχυνση περιόδου 1.0 sec, που αντιστοιχεί στην περιοχή σταθερής
φασματικής ταχύτητας. Οι τιμές αυτές δίνονται για βραχώδες έδαφος και με την χρήση των
συντελεστών που δίνουν οι κανονιστικές διατάξεις του IBC μετατρέπονται σε τιμές που
αντιστοιχούν σε έδαφος με Vs,30 = 250 m/sec, όπως εμφανίζονται στο σχήμα 12.

Σχήμα 9.

Καμπύλη σεισμικού κινδύνου για μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (PGA), βραχώδες
έδαφος.
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Σχήμα 10. Καμπύλη σεισμικού κινδύνου για φασματική επιτάχυνση περιόδου T = 0.2 s,
SA(0.2), βραχώδες έδαφος.

Σχήμα 11. Καμπύλη σεισμικού κινδύνου για φασματική επιτάχυνση περιόδου T = 1.0 s,
SA(1.0), βραχώδες έδαφος.
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Σχήμα 12. Ομοιόμορφα φάσματα σεισμικού κινδύνου. Τα φάσματα δίνονται για έδαφος με
Vs,30 = 250 m/sec. Τα φάσματα δίνονται για πιθανότητες υπέρβασης 10, 20 και
40% στα 50 χρόνια που αντιστοιχούν σε περιόδους επαναφοράς 475, 225 και 100
χρόνια. Οι φασματικές τιμές έχουν προκύψει από τις τιμές για βράχο με βάση τις
διατάξεις του IBC.

Από τις καμπύλες σεισμικού κινδύνου προκύπτουν οι τιμές της εδαφικής επιτάχυνσης και
της φασματικής επιτάχυνσης για Τ = 0.2 και 1.0 sec που δίνονται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3. Τιμές μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης PGA και φασματικής επιτάχυνσης Sa για
περιόδους T = 0.2 s και T = 1.0 s σε βραχώδες έδαφος (VS,30 = 760 m/s) σύμφωνα
με την καμπύλη σεισμικού κινδύνου του EFEHR, και για μαλακό έδαφος (Vs,30 =
250 m/s) σύμφωνα με τις διατάξεις του IBC.
PGA

Sa(T=0.2 s)

Sa(T=1.0 s)

Πιθανότητα
υπέρβασης σε 50
έτη

Βράχος

Μαλακό
έδαφος

Βράχος

Μαλακό
έδαφος

Βράχος

Μαλακό
έδαφος

40%
20%
10%

0.26 g
0.40 g
0.57 g

0.30g
0.40g
0.47g

0.55 g
0.85 g
1.10 g

0.75 g
0.99 g
1.17 g

0.14 g
0.22 g
0.35 g

0.31 g
0.43 g
0.60 g
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2.3. Ανάλυση σεισμικού κινδύνου για προσδιορισμένο ρήγμα
Για γεωλογικά ενεργά ρήγματα, η ανάλυση σεισμικού κινδύνου μπορεί να γίνει με
προσδιορισμένα χαρακτηριστικά ρήγματος και γεωλογικά δεδομένα ώστε να αποφευχθεί η
έλλειψη ιστορικών δεδομένων. Σε αυτή την ανάλυση σεισμικού κινδύνου έγινε χρήση των
σχέσεων απόσβεσης νέας γενεάς (NGA project). Το πρόγραμμα NGA διαμορφώθηκε στην
διάρκεια πολλών ετών με την συνεργασία διαφόρων ερευνητών. Πρωτοπαρουσιάσθηκε το
2008, ενώ η τελευταία εκδοχή του παρουσιάστηκε το 2014 (Power et al. 2008, Bozorgnia et
al. 2014). Τα παραδοτέα της πρώτης εκδοχής του προγράμματος περιέχουν μία εκτεταμένη
διεθνή βάση δεδομένων με σεισμικές καταγραφές και μεταδεδομένα, πέντε μοντέλα
σχέσεων απόσβεσης της εδαφικής κίνησης και διάφορα προγράμματα υποστήριξης. Οι
σχέσεις απόσβεσης έχουν προκύψει από συναρτήσεις εκτίμησης της εδαφικής κίνησης για
αβαθείς σεισμούς σε τεκτονικά ενεργές περιοχές. Η χρήση των σχέσεων αυτών έχει πολλές
εφαρμογές, από έρευνα και διαμόρφωση αντισεισμικών κανονισμών, προσδιορισμένο
τοπικά αντισεισμικό σχεδιασμό και εκτίμηση οικονομικών απωλειών λόγω σεισμού. Μια πιο
εκτεταμένη παρουσίαση των σχέσεων NGA και των σχετικών παραμέτρων δίνεται στο
παράρτημα Α.
Στην παρούσα μελέτη λαμβάνεται υπόψη το τμήμα της Λευκάδας του ρήγματος της
Κεφαλονιάς. Τα χαρακτηριστικά του ρήγματος δίνονται στον πίνακα 4. Με βάση αυτές τις
παραμέτρους και με τις διάφορες μεθοδολογίες NGA υπολογίζονται η εδαφική επιτάχυνση
και οι φασματικές επιταχύνσεις για περιόδους Τ = 0.2 και 1 sec (βλ. Παράρτημα Α) για τρία
σεισμική σενάρια:




Σενάριο 1: ακραίο γεγονός με μέγεθος Mw=7.2 (Πίνακας 5)
Σενάριο 2: μεσαίο προς ακραίο γεγονός με μέγεθος Mw=6.8 (0)
Σενάριο 3: μεσαίο γεγονός με μέγεθος Mw=6.3 (0).

Τα σχετικά φάσματα δίνονται στα σχήματα 13 έως 24.
Πίνακας 4. Παράμετροι των ρηγμάτων και των σχέσεων απόσβεσης.
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Πίνακας 5. PGA, Sa(T=0.2) and Sa(T=1.0) (μέσες τιμές) για το σενάριο 1 (Mw=7.2)
Method

PGA (g)

Sa(T=0.2) (g)

Sa(T=1.0) (g)

ABS13

0.463

0.945

0.440

ITA10

0.642

1.613

0.927

ASK14

0.394

0.847

0.388

BSSA14

0.527

1.056

0.616

CB14

0.518

0.975

1.057

CY14

0.514

1.012

0.810

IM14

1.088

2.556

0.733

AS08
BA08
CB08

0.512
0.399
0.369

0.889
0.981
0.782

0.631
0.488
0.639

CY08

0.447

0.856

0.552

I08

0.404

0.966

0.434

Πίνακας 6. PGA, Sa(T=0.2) and Sa(T=1.0) (μέσες τιμές) για το σενάριο 2 (Mw=6.8)
Method

PGA (g)

Sa(T=0.2) (g)

Sa(T=1.0) (g)

ABS13

0.455

0.937

0.384

ITA10

0.448

1.310

0.921

ASK14

0.368

0.802

0.317

BSSA14

0.508

1.049

0.540

CB14

0.500

0.967

0.915

CY14

0.462

0.934

0.677

IM14

0.828

1.944

0.510

AS08

0.450

0.812

0.487

BA08
CB08
CY08

0.395
0.361
0.404

0.974
0.779
0.786

0.460
0.532
0.462

I08

0.325

0.734

0.275
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Πίνακας 7. PGA, Sa(T=0.2) and Sa(T=1.0) (μέσες τιμές) για το σενάριο 3 (Mw=6.3)
Method

PGA (g)

Sa(T=0.2) (g)

Sa(T=1.0) (g)

ABS13

0.363

0.761

0.244

ITA10

0.351

0.939

0.437

ASK14

0.303

0.695

0.205

BSSA14

0.485

1.041

0.457

CB14

0.480

0.845

0.570

CY14

0.387

0.815

0.505

IM14

0.604

1.392

0.322

AS08
BA08
CB08

0.331
0.352
0.303

0.641
0.776
0.678

0.288
0.319
0.349

CY08

0.348

0.692

0.349

I08

0.248

0.521

0.155
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Σχήμα 13. Φάσματα απόκρισης για τα τρία σενάρια σύμφωνα με την σχέση απόσβεσης εδαφικής κίνησης ABS13.
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Σχήμα 14. Φάσματα απόκρισης και για τα τρία σενάρια σύμφωνα με την σχέση απόσβεσης εδαφικής κίνησης ΙΤΑ10.
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Σχήμα 15. Φάσματα απόκρισης και για τα τρία σενάρια σύμφωνα με την σχέση απόσβεσης εδαφικής κίνησης ASK14.
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Σχήμα 16. Φάσματα απόκρισης και για τα τρία σενάρια σύμφωνα με την σχέση απόσβεσης εδαφικής κίνησης BSSA14.

21

Εκτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης του ιστορικού κέντρου της Λευκάδας

Σχήμα 17. Φάσματα απόκρισης και για τα τρία σενάρια σύμφωνα με την σχέση απόσβεσης εδαφικής κίνησης CB14.
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Σχήμα 18. Φάσματα απόκρισης και για τα τρία σενάρια σύμφωνα με την σχέση απόσβεση εδαφικής κίνησης CY14.
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Σχήμα 19. Φάσματα απόκρισης και για τα τρία σενάρια σύμφωνα με την σχέση απόσβεσης εδαφικής κίνησης IM14.
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Σχήμα 20. Φάσματα απόκρισης και για τα τρία σενάρια σύμφωνα με την σχέση απόσβεσης εδαφικής κίνησης AS08.
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Σχήμα 21. Φάσματα απόκρισης και για τα τρία σενάρια σύμφωνα με την σχέση απόσβεσης εδαφικής κίνησης BA08.
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Σχήμα 22. Φάσματα απόκρισης και για τα τρία σενάρια σύμφωνα με την σχέση απόσβεσης εδαφικής κίνησης CB08.
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Σχήμα 23. Φάσματα απόκρισης και για τα τρία σενάρια σύμφωνα με την σχέση απόσβεσης εδαφικής κίνησης CY08.
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Σχήμα 24. Φάσματα απόκρισης και για τα τρία σενάρια σύμφωνα με την σχέση απόσβεσης εδαφικής κίνησης I08.
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3. Καμπύλες ικανότητας παραδοσιακών κτηρίων της Λευκάδας
3.1. Εισαγωγή
Στις επόμενες ενότητες, κτήρια ξυλόπηκτης τοιχοποιίας που έχουν κατασκευαστεί με βάση
το διπλό σύστημα δόμησης εξετάζονται για τον προσδιορισμό των καμπυλών ικανότητας. Τα
επιλεγέντα κτήρια έχουν γεωμετρικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες υλικών των
παραδοσιακών κατασκευών του ιστορικού κέντρου της Λευκάδας και η μελέτη τους θα
συμβάλει στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του διπλού συστήματος δόμησης και πως
αυτό ενεργοποιείται μετά την τμηματική κατάρρευση του πρωτεύοντος συστήματος.
Εξετάζονται δυο περιπτώσεις παραδοσιακών κτηρίων με παραλλαγές αυτών ως προς τα
υλικά δόμησης και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά ώστε να περιλαμβάνονται διώροφες και
τριώροφες κατασκευές. Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειωθεί ότι τα μονώροφα κτίσματα δεν
έχουν το διπλό σύστημα δόμησης αλλά αποτελούνται αποκλειστικά από ξυλόπηκτη
τοιχοποιία.
3.2. Περιγραφή των υπό μελέτη κτηρίων
3.2.1. Τριώροφο Κτήριο
Το πρώτο κτήριο που μελετήθηκε είναι μία τριώροφη κατασκευή που αποτελείται από το
ισόγειο με την περιμετρική λίθινη τοιχοποιία και δύο άνωθεν ορόφους με ξυλόπηκτη
τοιχοποιία. Ένα τυπικό παράδειγμα παραδοσιακής τριώροφης κατασκευής αποτελεί το
κτήριο «Βερυκίου» το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης της Λευκάδας
(Σχήμα 25) και κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1860. Το μέγεθος του και η προσεκτική
κατασκευή του υποδεικνύουν ότι αποτέλεσε σημαντικό κτήριο για την ευρύτερη περιοχή
καθώς ήταν αρχοντικό. Μετά το σημαντικό σεισμό του 2003, κατεγράφησαν μόνο μικρές
βλάβες στο κτήριο, γεγονός που αποδεικνύει την αποδοτικότητα του διπλού συστήματος
δόμησης.

Σχήμα 25.Απεικόνιση της οικίας Βερυκίου στη κεντρική πλατεία της Λευκάδας. αριστερά:
κύρια όψη, δεξιά: αρχιτεκτονική αποτύπωση (Touliatos and Gante 1995).
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Η λιθοδομή του ισογείου αποτελείται από εμφανείς ασβεστολιθικούς λίθους υπόλευκου
χρώματος, ενώ η τοιχοποιία του πρώτου και δεύτερου ορόφου είναι ξυλόπηκτη. Για την
τελευταία γίνεται η θεώρηση ότι διαθέτει δύο διαγώνιους σε κάθε ξύλινο φάτνωμα. αφού
οι εξωτερικές όψεις των ορόφων είναι σκεπασμένες με μεταλλικά φύλλα γαλβανισμένου
χάλυβα, για την προστασία των ξύλινων μελών από την υγρασία, γεγονός που δεν επιτρέπει
τη διερεύνηση της γεωμετρίας των ξύλινων μελών.
Στο πλαίσιο της πατούσας ανάλυσης, για τα ξύλινα στοιχεία των ξυλόπηκτων τοίχων
θεωρήθηκαν τετραγωνικές διατομές πλάτους 10 cm και πάχος γεμίσματος επίσης 10 cm
(Kouris, 2015). Για τα μηχανικά χαρακτηριστικά της ξυλείας θεωρήθηκε ότι αντιστοιχούν στην
κλάση C24 ξυλείας. Τα ξύλινα υποστυλώματα του δευτερεύοντος συστήματος
προσομοιώθηκαν με διατομή 15 cm × 15 cm, και η απόσταση μεταξύ τους τέθηκε στα
2.5 m. Η ενισχυτική διάταξη σχήματος L και T των κόμβων μεταξύ δοκών και
υποστυλωμάτων, μαζί με το γέμισμα των ξυλόπηκτων τοίχων, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
τα ξύλινα στοιχεία μεταξύ τους δημιουργούν συνδέσεις ροπών, εκτός από τα διαγώνια
στοιχεία τα οποία μπορούν να αναπτύσσουν ανεξάρτητη γωνία στροφής εντός του πλαισίου.
Για τα χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας στο ισόγειο μελετήθηκαν δύο διαφορετικές
περιπτώσεις τιμών μέτρου ελαστικότητας και πάχους. Σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση, η
τοιχοποιία του ισογείου θεωρήθηκε εύκαμπτη με μέτρο ελαστικότητας E = 2 GPa (Vintzileou
et al. 2007, Kouris 2012) και πάχος 0.40 m, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, που αποτελεί τη
συνηθέστερη περίπτωση για τα παραδοσιακά κτήρια της Λευκάδας, η λιθοδομή του
ισογείου προσομοιώθηκε με πάχος 0.90 m και μεγαλύτερο μέτρο ελαστικότηταςs E = 4 GPa
(Vintzileou 2003). Οι μηχανικές ιδιότητες της λιθοδομής και των ξύλινων στοιχείων
παρουσιάζονται στον Πίνακας 8.
Για τη μελέτη της σεισμική απόκρισης της κατασκευής δημιουργήθηκε προσομοίωμα με
στοιχεία δοκού (Σχήμα 26), στα οποία ενσωματώνονται τα μη γραμμικά χαρακτηριστικά των
υλικών και λαμβάνονται υπόψη τυχόν αστοχίες λόγω κάμψης υπό κατακόρυφη φόρτιση. Η
τοιχοποιία θεωρήθηκε ισότροπη, καθώς οι διαφορές στη συμπεριφορά του υλικού στις δύο
διευθύνσεις θεωρήθηκαν αμελητέες. Αντίθετα η ξυλεία θεωρήθηκε ορθότροπο υλικό με
διαφορετικό μέτρο ελαστικότητας στην αξονική σε σχέση με τις εγκάρσιες διευθύνσεις.
Πίνακας 8.
Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών τοιχοποιία και ξυλείας για το εξεταζόμενο
τριώροφο κτήριο.
Τοιχοποιία (2η
περίπτωση)
3.50

Ξυλεία

Θλιπτική Αντοχή fc,x (MPa)

Τοιχοποιία (1η
περίπτωση)
3.50

Θλιπτική Αντοχή fc,y (MPa)

3.50

3.50

4.77

Εφελκυστική Αντοχή ft,x (MPa)

0

0

18.9

Εφελκυστική Αντοχή ft,y (MPa)

0

0

4.77

Μέτρο ελαστικότητας Εx (MPa)

2000

4000

11000

Μέτρο ελαστικότητας Εy (MPa)

2000

4000

370

Μέτρο διάτμησης G (MPa)
Ειδικό βάρος (kN/m3)
Λόγος Poisson v

833
20
0.2

1665
20
0.2

690
3.5
0.3

18.9
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Σχήμα 26. Τρισδιάστατη απεικόνιση και όψη αριθμητικού προσομοιώματος της
τριώροφης κατασκευής.

Σχήμα 27. Πεσσοί άοπλης τοιχοποιίας και ξύλνα υποστυλώματα του κύριου
(πρωτεύοντος) και δευτερεύοντος συστήματος παραλαβής φορτίων,
αντίστοιχα. Τα ξύλινα υποστυλώματα βρίσκονται σε απόσταση 10 cm από
την τοιχοποιία.
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Όπως είναι εύκολα διακριτό, η περιμετρική τοιχοποιία των άνω ορόφων στηρίζεται τόσο στη
λιθοδομή του ισογείου (στοιχεία με ονομασία primary section στο Σχήμα 27) όπως και στα
ξύλινα υποστυλώματα του δευτερεύοντος συστήματος (διατομή με ονομασία secondary
system) μέσω των ξύλινων δοκών του δαπέδου που επίσης στηρίζεται στα ξύλινα στοιχεία
του ισογείου (Σχήμα 27).
3.2.2. Διώροφο Κτήριο
Η δεύτερη εξεταζόμενη κατασκευή ανήκει στα διώροφα κτήρια της Λευκάδας και βασίστηκε
στη γεωμετρία της οικίας «Ζαμπελίωv» (Σχήμα 28) που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της
πόλης. Σήμερα είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Λευκάδας κατά παραχώρηση από την ΚΕΔ.
Απέναντι από την οικία Ζαμπελίων βρίσκεται ο ναός του Αγ. Νικολάου, ένας από τους
κεντρικούς ναούς της Χώρας με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά. Το κτήριο αποτελεί ζωντανή
μαρτυρία της τοπικής τεχνοτροπίας δόμησης και της αντοχής της κατά των σεισμών,
δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχει διασωθεί από τους μεγάλους σεισμούς των τελευταίων
200 χρόνων και ιδίως του σεισμού του 1825 που ήταν ιδιαίτερα καταστροφικός. Ο σεισμός
της 14/08/2003 ελάχιστα επηρέασε το εν λόγω κτήριο.

Σχήμα 28. Οικία Ζαμπελίων. Άνω εικόνα: κύρια όψη, κάτω εικόνα: κάτοψη του ισογείου
(Papadatou-Giannopoulou 2014).
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Το ισόγειο έχει εμβαδόν 294.64 m2, ενώ ο όροφος έχει εμβαδόν 259.74 m2. Ωστόσο, για
τις ανάγκες της ανάλυσης, οι δύο όροφοι θεωρήθηκαν ότι έχουν το ίδιο εμβαδόν. Η
λιθοδομή του ισογείου έχει πάχος 0.60 m, ενώ τόσο οι εξωτερικοί όσο και οι εσωτερικοί
τοίχοι του ορόφου είναι ξυλόπηκτοι με πάχος 0.20 m. Εκτός από την τοιχοποιία του
ισογείου, ο άνω όροφος στηρίζεται σε σύστημα ξύλινων υποστυλωμάτων με απόσταση
μεταξύ τους σε κάθε διεύθυνση ίση με 3.00 m. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά της λιθοδομής
και της ξυλείας που υιοθετήθηκαν για την ανάλυση παρουσιάζονται στον Πίνακας 9. Όπως
και στην περίπτωση του τριώροφου κτηρίου, για την προσομοίωση της οικίας Ζαμπελίων
χρησιμοποιήθηκε αριθμητικό προσομοίωμα με στοιχεία δοκού (Σχήμα 29).
Εκτός από την οικία Ζαμπελίων, και για λόγους σύγκρισης, μελετήθηκε ένα ακόμη
διώροφο κτίσμα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κάτοψης και τις ιδιότητες υλικών
του τριώροφου κτίσματος της προηγούμενης ενότητας (Σχήμα 30).

Πίνακας 9. Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών τοιχοποιία και ξυλείας για το εξεταζόμενο
τριώροφο κτήριο.
Τοιχοποιία

Ξυλεία

Θλιπτική Αντοχή fc,x (MPa)

3.50

18.9

Θλιπτική Αντοχή fc,y (MPa)

3.50

4.77

Εφελκυστική Αντοχή ft,x (MPa)

0

18.9

Εφελκυστική Αντοχή ft,y (MPa)

0

4.77

Μέτρο ελαστικότητας Εx (MPa)

4000

11000

Μέτρο ελαστικότητας Εy (MPa)

4000

370

Μέτρο διάτμησης G (MPa)

1665

690

Ειδικό βάρος (kN/m3)

20

3.5

Λόγος Poisson v

0.2

0.3
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Σχήμα 29. Το αριθμητικό μοντέλο του διώροφου κτηρίου με γεωμετρία βασισμένη
στην οικία Ζαμπελίων

Σχήμα 30. Το αριθμητικό μοντέλο του διώροφου κτηρίου με γεωμετρία βασισμένη στην
οικία Βερυκίου μετά την αφαίρεση ενός ορόφου.
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3.3. Καμπύλες ικανότητας
Για την εξαγωγή των καμπυλών ικανότητας των διώροφων και τριώροφων κτηρίων της
Λευκάδας δημιουργήθηκε αριθμητικό μοντέλο με στοιχεία δοκού τόσο για την ξυλόπηκτη
τοιχοποιία όσο και για την άοπλη φέρουσα τοιχοποιία. Για τη μη γραμμική ανάλυση
εισήχθησαν στα άκρα των στοιχείων «πλαστικές αρθρώσεις» καμπτικού τύπου εκτός από τα
διαγώνια στοιχεία όπου εισήχθησαν αξονικού τύπου πλαστικές αρθρώσεις στο μέσον τους.
Για τη διαμόρφωση του μη γραμμικού νόμου λειτουργίας των αρθρώσεων που τέθηκαν στα
ξύλινα διαγώνια στοιχεία των τοίχων των άνω ορόφων, με τη βοήθεια του οποίου
προσδιορίστηκαν οι πλαστικές παραμορφώσεις, χρησιμοποιήθηκαν εμπειρικές σχέσεις που
συνδέουν την αξονική δύναμη των διαγώνιων ξύλινων στοιχείων και τις αξονικές
μετατοπίσεις (Kouris 2012). Οι εμπειρικές αυτές σχέσεις έχουν προκύψει από τη μη γραμμική
ανάλυση των φατνωμάτων της ξυλόπηκτης τοιχοποιίας, όπου η ανελαστική συμπεριφορά
όλων των ξύλινων μελών περιεγράφηκε από ένα μοντέλο πλαστικότητας. Επειδή το ξύλο
είναι ορθότροπο υλικό επιλέχθηκε το κριτήριο διαρροής Hill. Οι μη γραμμικοί νόμοι
συναρτήσει της αξονικής έντασης και μετακίνησης προκύπτουν από τις σχέσεις που
ακολουθούν, ως συνάρτηση της τέμνουσας διαρροής και αστοχίας, καθώς και των
αντίστοιχων οριζόντιων μετακινήσεων κάθε ξύλινου φατνώματος της ξυλόπηκτης
τοιχοποιίας
Ndiag  V

u diag ,u
H 2  L2

, d  u 
L
 y udiag ,y

uu  1.2  udiag,max and Nres  0.2  Ndiag,max

όπου uu είναι η μέγιστη αξονική μετακίνηση, udiag,max η μετακίνηση που αντιστοιχεί στη
μέγιστη αναπτυσσόμενη αξονική δύναμη, Nres είναι η παραμένουσα αξονική αντοχή του
διαγώνιου μέλους μετά την αστοχία, Ndiag,max είναι το μέγιστο αξονικό φορτίο και μd είναι ο
δείκτης πλαστιμότητας μετακινήσεων σε όρους αξονικών παραμορφώσεων.
Ακόμη, η αξονική δυστένεια των διαγώνιων τροποποιήθηκε προκειμένου να ληφθούν
υπόψη η ολίσθηση της διαγωνίου κατά την ανάπτυξη της αξονικής θλιπτικής έντασης,
σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση (Kouris et al 2014):
ks

H


2

 L2



3/ 2

EA

 H3



1 Vy

L2  y

όπου H, L είναι το ύψος και το άνοιγμα κάθε επιμέρους ξύλινου φατνώματος της ξυλόπηκτης
τοιχοποιίας, E είναι το μέτρο ελαστικότητας, A είναι το εμβαδόν της διαγώνιας ράβδου, uy
και Vy είναι η οριζόντια μετακίνηση και η αντίστοιχη τέμνουσα διαρροής του φατνώματος.
Ο μη γραμμικός νόμος, που παρουσιάζεται στο Σχήμα 31, εξαρτάται κυρίως από τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά κάθε ξύλινου πλαισίου, την αντοχή του ξύλου και τα
κατακόρυφα φορτία. Ως εκ τούτου, για τον προσδιορισμό των παραπάνω νόμων που θα
τεθούν στα διαγώνια στοιχεία απαιτήθηκε η ξεχωριστή μελέτη κάθε επιμέρους πλαισίουφατνώματος της ξυλόπηκτης τοιχοποιίας.
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Σχήμα 31. Μη γραμμικός νόμος των πλαστικών αρθρώσεων που λήφθηκε υπόψη στις
διαγωνίους του τριώροφου κτηρίου.

Σχήμα 32. Απεικόνιση των πλαστικών αρθρώσεων που τέθηκαν στην λιθοδομή και στα
διαγώνια στοιχεία της ξυλόπηκτης τοιχοποιίας του αριθμητικού προσομοιώματος.
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Για την άοπλη τοιχοποιία του ισογείου υιοθετήθηκε το μοντέλο συγκεντρωμένης
πλαστικότητας χρησιμοποιώντας αρθρώσεις ροπής – στροφής (Σχήμα 32), σύμφωνα με την
ανάλυση που παρουσιάζεται από τους Kappos et al (2002) και Penelis (2006). Διευκρινίζεται,
ωστόσο, ότι ο προσδιορισμός της αντοχής της τοιχοποιίας στην εντός ή/και εκτός επιπέδου
κάμψη απαιτεί τον εκ των προτέρων προσδιορισμό της αξονικής έντασης της τοιχοποιίας
χρησιμοποιώντας μία αρχική προκαταρκτική επίλυση. Ως αποτέλεσμα, ο καταστατικός νόμος
Μ – θ των κρίσιμων διατομών (στη κεφαλή και στον πόδα) κάθε πεσσού προσδιορίζεται για
την εκτός και εντός επιπέδου κάμψη του. Ο καταστατικός αυτός νόμος είναι διαφορετικός
για τις δύο θέσεις καθ’ ύψος της λιθοδομής, λόγω μεταβολής του αξονικού φορτίου. Είναι
σημαντικό να τονιστεί ότι η αστοχία της τοιχοποιίας εξαρτάται σημαντικά από το αξονικό
φορτίο καθ’ ύψος των πεσσών, και επειδή οι τοιχοποιίες των άνω ορόφων είναι λεπτού
πάχους με μικρών διατομών ξύλινα στοιχεία, το προκύπτον βάρος τους είναι επίσης μικρό,
με αποτέλεσμα ο τοίχος του ισογείου να είναι επιρρεπής σε εκτός επιπέδου αστοχίες λόγω
μικρής αντοχής.
Αναφορικά με τις συνοριακές συνθήκες των πεσσών και των ξύλινων υποστυλωμάτων,
θεωρούνται δεσμεύσεις πάκτωσης και άρθρωσης, αντίστοιχα. Τα ξύλινα υποστυλώματα
εδράζονται σε πέτρες που εξέχουν από το δάπεδο 5 έως 10 cm. Τις περισσότερες φορές, στο
κέντρο της πέτρινης βάσης, το οποίο έχει από πριν σκαλιστεί ελαφρά, στερεώνεται ένα
σιδερένιο καρφί, με το οποίο συγκρατείται το ξύλινο υποστύλωμα, όταν το τελευταίο έρχεται
να πατήσει πάνω του. Ως εκ τούτου, η επιλογή της αρθρωτής στήριξης θεωρείται
δικαιολογημένη.
Τα ξύλινα υποστυλώματα δεν παραλαμβάνουν αξιόλογο μέρος των κατακόρυφων φορτίων
στις συνήθεις συνθήκες λειτουργίας του κτηρίου και στην πραγματικότητα η υποστήριξη της
ανωδομής γίνεται από την περιμετρική τοιχοποιία. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της
σεισμική απόκρισης, η συμμετοχή των ξύλινων υποστυλωμάτων στην πλευρική απόκριση
του κτηρίου είναι αμελητέα. Η συνεισφορά τους ξεκινάει αμέσως μετά την αστοχία
τμημάτων του τοίχου. Στο αριθμητικό μοντέλο που δημιουργήθηκε, τα δύο συστήματα
παραλαβής φορτίων συνυπάρχουν ώστε να προσομοιωθεί η πραγματική κατάσταση κάθε
κατασκευής, όπου η τοιχοποιία του ισογείου συνυπάρχει με τα ξύλινα υποστυλώματα. Όπως
παρουσιάζεται στη συνέχεια, στο σχήμα της καμπύλης ικανότητας, η αστοχία της τοιχοποιίας
του ισογείου γίνεται ευκρινής λόγω της απότομης μείωσης της τέμνουσας βάσης και της
σημαντικής αλλαγής της δυσκαμψίας της κατασκευής.
3.3.1. Τριώροφο κτήριο
Για την προσομοίωση του συνόλου της κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία δοκού.
Αρχικά πραγματοποιήθηκε ελαστική δυναμική ανάλυση θεωρώντας πάκτωση στη βάση της
λιθοδομής και αρθρώσεις στα ξύλινα υποστυλώματα και προέκυψε η πρώτη ιδιοπερίοδος
ίση με T1=0.27 sec για μέτρο ελαστικότητας E=2 GPa και πάχος τοιχοποιίας 0.40 m καθώς
επίσης ιδιοπερίοδος T1=0.23 sec για μέτρο ελαστικότητας E=4 GPa και πάχος τοιχοποιίας
0.90 m. Η πρώτη ιδιομορφή αντιστοιχεί σε μετακίνηση κατά μήκος τη μικρότερης πλευράς
της κατασκευής, δηλαδή κατά τη διεύθυνση x (Σχήμα 33). Σημειώνεται ότι παρόμοια
αποτελέσματα προέκυψαν στην εργασία του Kouris (2015), ο οποίος ανέπτυξε δύο
αριθμητικά μοντέλα της όψης του κτηρίου (διδιάστατη ανάλυση): ένα μοντέλο αποκλειστικά
για το κύριο σύστημα, με μόνο τη λιθοδομή του ισογείου πάχους 0.80 m, και το άλλο
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αποκλειστικά για το δευτερεύον σύστημα, περιλαμβάνοντας δηλαδή στο ισόγειο μόνο τα
ξύλινα υποστυλώματα.
Σημειώνεται ότι η συνύπαρξη των δύο συστημάτων στο ίδιο αριθμητικό μοντέλο μειώνει τις
παραδοχές του προσομοιώματος και αυξάνει την ακρίβεια στην προσομοίωση της
συμπεριφοράς της κατασκευής. Ως εκ τούτου, οι ιδιοπεριόδοι που αναφέρονται παραπάνω
αντιστοιχούν σε κατασκευή με τα δύο συστήματα μαζί, η οποία είναι και η πραγματική
κατάσταση του κτηρίου. Επιπρόσθετα, το δευτερεύον σύστημα κατά την ανάλυση pushover
ενεργοποιείται αυτόματα όταν η λιθοδομή του ισογείου αστοχήσει. Ωστόσο, αρκετές φορές,
η διαδοχική ενεργοποίηση δύο συστημάτων με διαφορετική δυσκαμψία μεταξύ τους και η
απότομη μείωση της τέμνουσας βάσης μπορεί να οδηγήσει σε αστάθειες του αλγορίθμου
επίλυσης και πρόωρο τερματισμό της ανάλυσης. Η πιθανότητα για τέτοιου είδους αστάθειες
μειώνεται όταν πραγματοποιείται ανάλυση pushover με έλεγχο μετακινήσεων.
Δύο διαφορετικές κατανομές φορτίων χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της
ανάλυσης pushover. Η πρώτη καθόριζε επιβολή των φορτίων σύμφωνα με την κατανομή της
1ης ιδιομορφής και η δεύτερη σύμφωνα με την κατανομή των μαζών στην κατασκευή. Οι
καμπύλες ικανότητας, σε όρους τέμνουσας βάσης ως προς μετακίνηση στην κορυφή του
κτηρίου, όπως προέκυψαν από τη μη γραμμική στατική ανάλυση για τις δύο περιπτώσεις
μέτρου ελαστικότητας της τοιχοποιίας στο ισόγειο, παρουσιάζονται στο Σχήμα 34.

Σχήμα 33. 1η Ιδιομορφή που αντιστοιχεί σε μετακίνηση κατά μήκος του αξονα x του
προσομοιώματος.
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Σχήμα 34. Καμπύλες ικανότητας του τριώροφου κτηρίου με μέτρο ελαστικότητας της
τοιχοποιίας του ισογείου ίσο με: (a) E=2 GPa (1η περίπτωση) και (b) E=4 GPa (2η
περίπτωση).
Στο Σχήμα 34, το σημείο A στην καμπύλη ικανότητας αντιστοιχεί στην πρώτη διαρροή της
τοιχοποιίας στο ισόγειο και επομένως αποτελεί την αφετηρία για την ανάπτυξη πλαστικών
παραμορφώσεων στην κατασκευή. Η εντατική κατάσταση που αντιστοιχεί στο σημείο A,
δηλαδή τα σημεία των πρώτων πλαστικών αρθρώσεων παρουσιάζονται στο Σχήμα 35, όπου
ο βαθμός βλάβης λαμβάνει διαφορετικό χρώμα ανάλογα το μέγεθος της πλαστικής στροφής
(το ροζ χρώμα αντιστοιχεί στη στροφή διαρροής της διατομής ενώ το κόκκινο χρώμα
αντιστοιχεί στο άνω όριο ικανότητας ανάπτυξης στροφής στην πλαστική άρθρωση).
Ακολούθως, λόγω της ανακατανομής της έντασης, νέες υπερβάσεις αντοχής της λιθοδομής
συμβαίνουν στην κατασκευή με εμφάνιση νέων πλαστικών αρθρώσεων. Το σημείο Β στην
καμπύλη ικανότητας που απεικονίζεται στο Σχήμα 34 αντιστοιχεί στη μέγιστη τέμνουσα
βάσης που αναπτύσσεται στην κατασκευή πριν την αστοχία της τοιχοποιίας, όπου
ουσιαστικά είναι το τελευταίο βήμα πριν την ενεργοποίηση του δευτερεύοντος συστήματος.
Ωστόσο, τονίζεται ότι οι περισσότεροι πεσσοί του ισογείου έχουν ήδη ρηγματωθεί και
αναπτύξει πλαστικές αρθρώσεις (Σχήμα 36). Στην πραγματικότητα, το σημείο B μπορεί να
θεωρηθεί ως το όριο όπου τμηματικές καταρρεύσεις εμφανίζονται στη λιθοδομή του
ισογείου διότι, παρόλο που δεν έχει εξαντληθεί η μέγιστη ικανότητα στροφής (άνω όριο)
στην πλαστική άρθρωση, η ανάπτυξη πλαστικών αρθρώσεων στον πόδα και στην κορυφή
του πεσσού μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγήσει σε έντονη ρηγμάτωση και ως εκ
τούτου σε τμηματική απώλεια της τοιχοποιίας. Τέλος, το σημείο C αντιστοιχεί στο μηχανισμό
αστοχίας του πρωτεύοντος κύριου συστήματος παραλαβής των φορτίων (Σχήμα 37).
Ταυτόχρονα, το δευτερεύον σύστημα ενεργοποιείται και πλαστικές αρθρώσεις κάνουν την
εμφάνισή τους στην κορυφή των ξύλινων υποστυλωμάτων, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα
38. Υπενθυμίζεται ότι η έδραση των ξύλινων υποστυλωμάτων έχει προσομοιωθεί με
αρθρώσεις.
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Σχήμα 35. Εμφάνιση πρώτων πλαστικών αρθρώσεων στη βάση της τοιχοποιίας.

Σχήμα 36. Απεικόνιση πλαστικών αρθρώσεων στον πόδα και στην κορυφή της άοπλης
τοιχοποιίας τη στιγμή της μέγιστης τιμής της τέμνουσας βάσης.
Η αστοχία του πρωτεύοντος συστήματος δόμησης, το οποίο θα μπορούσε να έχει οδηγήσει
σε κατάρρευση της κατασκευής εάν δεν υπήρχε το δευτερεύον σύστημα, προέρχεται από
την ανάπτυξη μηχανισμού ορόφου. Ωστόσο, βλάβες έχουν ήδη εμφανιστεί και στην
ξυλόπηκτη τοιχοποιία, κατά μήκος δηλαδή των διαγώνιων στοιχείων (Σχήμα 36). Η ανάπτυξη
ωστόσο των πλαστικών παραμορφώσεων στο ισόγειο είναι ιδιαίτερα ταχεία, με αποτέλεσμα
την ανάπτυξη του μηχανισμού πριν τη σημαντική επέκταση των βλαβών στους άνω ορόφους.
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Σχήμα 37. Μηχανισμός κατάρρευσης της λιθοδομής του ισογείου. Πλαστικές αρθρώσεις
που αντιστοιχούν στο σημείο C της καμπύλης ικανότητας.

Σχήμα 38. Ενεργοποίηση του δευτερεύοντος συστήματος και εμφάνιση πλαστικών
αρθρώσεων στα ξύλινα στοιχεία.
Τα ακόλουθα τμήματα αντικατοπτρίζονται στο διάγραμμα της καμπύλης ικανότητας: (i) το
ελαστικό τμήμα (O–A), όπου δεν υπάρχει η εμφάνιση καμίας πλαστική άρθρωσης, (ii) του
δεύτερου τμήματος (A–B), όπου μη γραμμικές παραμορφώσεις εμφανίζονται τόσο στο
ισόγειο όσο και στην ξυλόπηκτη τοιχοποιία των ανώτερων ορόφων, (iii) η απότομη μείωση
της τέμνουσας βάσης κατά το τμήμα (B–C) οφείλεται στην αστοχία της άοπλης τοιχοποιίας
του ισογείου, και (iv) την απομένουσα αντοχή κατά το τέταρτο τμήμα (C–D) όπου το κτήριο
αναπτύσσει μετακινήσεις χωρίς σημαντική αύξηση της τέμνουσας βάσης. Επισημαίνεται
ότι, για την εκτός επιπέδου αστοχία των πεσσών του ισογείου, μεγάλο μερίδιο έχει η
μικρή τιμή της αξονικής έντασης. Η σχετικά μικρή αξονική ένταση της άοπλης
τοιχοποιίας οδηγεί σε αστοχία των πεσσών.
Με βάση τη μέθοδο ATC-40, το φάσμα ικανότητας, σε όρους επιτάχυνσης – μετακίνησης, Sa
– Sd, για τις δύο εξεταζόμενες περιπτώσεις του μέτρου ελαστικότητας, παρουσιάζεται στο
Σχήμα 39.
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Σχήμα 39. Φάσμα ικανότητας κατά τη διεύθυνση x του τριώροφου κτηρίου για μέτρο
ελαστικότητας: (a) E=2 GPa και (b) E=4 GPa της άοπλης τοιχοποιίας του
ισογείου.

3.3.2. Διώροφο κτήριο (Υπό μελέτη κτήριο No 1)
Το διώροφο κτήριο, του οποίου η γεωμετρία βασίστηκε στην κάτοψη της οικίας Ζαμπελίων,
έχει τρεις λίθινους τοίχους κατά τη διεύθυνση y και δύο κατά τη μεγαλύτερη διεύθυνση x,
συνολικού μήκους 22.3 m. Πραγματοποιώντας ελαστική δυναμική ανάλυση της κατασκευής
με τη θεώρηση πάκτωσης στη βάση της λιθοδομής και αρθρώσεων στα ξύλινα
υποστυλώματα, προέκυψαν η πρώτη και τέταρτη ιδιοπερίοδοι, ίσες με 0.09 sec and 0.07 sec
αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες ιδιόμορφές αντιστοιχούν σε κίνηση κατά τους άξονες y και x
(Σχήμα 40). Η δεύτερη και τρίτη ιδιομορφή αντιστοιχούν επίσης σε μετακίνηση κατά τον
άξονα y.

Σχήμα 40. Πρώτη και τέταρτη ιδιομορφή, μετακινησιακές κατά τους άξονες y και x του
μοντέλου, αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι η συνύπαρξη των δύο συστημάτων στο ίδιο αριθμητικό μοντέλο μειώνει τις
παραδοχές του προσομοιώματος και αυξάνει την ακρίβεια στην προσομοίωση της
συμπεριφοράς της κατασκευής. Ως εκ τούτου οι ιδιοπεριόδοι που παρουσιάστηκαν
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παραπάνω αντιστοιχούν σε κατασκευή με τα δύο συστήματα μαζί, η οποία είναι και η
πραγματική κατάσταση του κτηρίου.
Οι καμπύλες ικανότητας που προέκυψαν από τη μη γραμμική ανάλυση της κατασκευής κατά
τους άξονες y και x, σε όρους τέμνουσας βάσης κτηρίου ως προς μετακίνηση στην κορυφή
του, παρουσιάζονται στο Σχήμα 41. Λόγω της σημαντικής δυσκαμψίας και μάζας της
κατασκευής, η τέμνουσα βάσης λαμβάνει σημαντικά μεγαλύτερες τιμές από την περίπτωση
της τριώροφης κατασκευής. Επιπρόσθετα, η παρατηρηθείσα απότομη μείωση της
δυσκαμψίας του κτηρίου αντιστοιχεί στην κατάρρευση του ενδιάμεσου τοίχου της
διεύθυνσης y, ενώ οι υπόλοιπου τοίχοι του ισογείου μπορούν ακόμη να παραλάβουν
πρόσθετες οριζόντιες μετακινήσεις.

Σχήμα 41. Καμπύλες ικανότητας του διώροφου κτηρίου κατά: (α) τη διεύθυνση y και (β)
τη διεύθυνση x.
Στο Σχήμα 41, το σημείο A στην καμπύλη ικανότητας αντιστοιχεί στην πρώτη διαρροή της
τοιχοποιίας στο ισόγειο και επομένως αποτελεί την αφετηρία για την ανάπτυξη πλαστικών
παραμορφώσεων στην κατασκευή. Η εντατική κατάσταση που αντιστοιχεί στο σημείο A,
δηλαδή τα σημεία των πρώτων πλαστικών αρθρώσεων, παρουσιάζονται στο Σχήμα 42, όπου
ο βαθμός βλάβης λαμβάνει διαφορετικό χρώμα ανάλογα το μέγεθος της πλαστικής στροφής
(το ροζ χρώμα αντιστοιχεί στη στροφή διαρροής της διατομής, ενώ το κόκκινο χρώμα
αντιστοιχεί στο άνω όριο ικανότητας ανάπτυξης στροφής στην πλαστική άρθρωση).
Ακολούθως, λόγω της ανακατανομής της έντασης, νέες υπερβάσεις αντοχής της λιθοδομής
συμβαίνουν στην κατασκευή με εμφάνιση νέων πλαστικών αρθρώσεων. Το σημείο Β στην
καμπύλη ικανότητας αντιστοιχεί στη μέγιστη τέμνουσα βάσης που αναπτύσσεται στην
κατασκευή πριν την αστοχία του ενδιάμεσου τοίχου της διεύθυνσης y (Σχήμα 43). Στην
πραγματικότητα, το σημείο B μπορεί να θεωρηθεί ως το όριο όπου τμηματικές καταρρεύσεις
εμφανίζονται στη λιθοδομή του ισογείου διότι, παρόλο που δεν έχει εξαντληθεί η μέγιστη
ικανότητα στροφής (άνω όριο) στην πλαστική άρθρωση, η ανάπτυξη πλαστικών αρθρώσεων
στον πόδα και στην κορυφή του πεσσού μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγήσει σε έντονη
ρηγμάτωση και ως εκ τούτου σε τμηματική απώλεια της τοιχοποιίας. Ωστόσο, ακόμα και εάν
ο μεσαίος τοίχος καταρρεύσει, η υπόλοιπη τοιχοποιία του ισογείου μπορεί να παραλάβει
πρόσθετες οριζόντιες δυνάμεις και γι’ αυτό αυξάνεται η τέμνουσα βάσης. Τέλος, το σημείο
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C αντιστοιχεί στο μηχανισμό αστοχίας του μεσαίου τοίχου (Σχήμα 44Error! Reference source
not found.) και λόγω της μεγάλης επιφάνειας κάτοψης της οικίας, τα κατακόρυφα φορτία
παραλαμβάνονται από το δευτερεύον σύστημα.

Σχήμα 42. Παραμορφώσεις και ανάπτυξη πλαστικών αρθρώσεων που αντιστοιχούν στο
σημείο A της καμπύλης ικανότητας κατά μήκος της διεύθυνσης y.

Σχήμα 43. Παραμορφώσεις και ανάπτυξη πλαστικών αρθρώσεων που αντιστοιχούν στο
σημείο Β της καμπύλης ικανότητας κατά μήκος της διεύθυνσης y.

Σχήμα 44. Παραμορφώσεις και ανάπτυξη πλαστικών αρθρώσεων που αντιστοιχούν στο
σημείο C της καμπύλης ικανότητας κατά μήκος της διεύθυνσης y.
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3.3.3. Διώροφο κτήριο (Υπό μελέτη κτήριο No 2)
Όπως προαναφέρθηκε, μελετήθηκε ένα ακόμη διώροφο κτήριο με κάτοψη ίδια με αυτή του
τριώροφου κτηρίου, αλλά με έναν όροφο λιγότερο.
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ελαστική δυναμική ανάλυση θεωρώντας πάκτωση στη βάση της
λιθοδομής και αρθρώσεις στα ξύλινα υποστυλώματα και προέκυψε η πρώτη ιδιοπερίοδος
ίση με T1=0.21 sec για μέτρο ελαστικότητας E=2 GPa και πάχος τοιχοποιίας 0.40 m καθώς
επίσης ιδιοπερίοδος T1=0.17 sec για μέτρο ελαστικότητας E=4 GPa και πάχος τοιχοποιίας
0.90 m. Η πρώτη ιδιομορφή αντιστοιχεί σε μετακίνηση κατά μήκος τη μικρότερης πλευράς
της κατασκευής, δηλαδή κατά τη διεύθυνση x (Σχήμα 45).

Σχήμα 45. 1η Ιδιομορφή που αντιστοιχεί σε μετακίνηση κατά μήκος του αξονα x του
προσομοιώματος του διωρόφου κτηρίου.
Οι καμπύλες ικανότητας, όπως προέκυψαν από την μη γραμμική στατική ανάλυση για τις
δύο περιπτώσεις μέτρου ελαστικότητας της τοιχοποιίας του ισογείου, σε όρους τέμνουσας
βάσης κτηρίου και μετακίνησης στην κορυφή, παρουσιάζονται στο Σχήμα 46.

Σχήμα 46. Καμπύλες ικανότητας του διωρόφου κτηρίου με μέτρο ελαστικότητας της
τοιχοποιίας του ισογείου ίσο με: (a) E=2 GPa (1η περίπτωση) και (b) E=4 GPa (2η
περίπτωση).

Εκτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης του ιστορικού κέντρου της Λευκάδας

47

Παρόμοια συμπεράσματα με αυτά της ανάλυσης του τριώροφου κτηρίου μπορούν να
εξαχθούν από την παρούσα εξέταση (Σχήμα 47 έως Σχήμα 50). Ωστόσο, είναι σημαντικό να
τονιστεί ότι η μέγιστη τέμνουσα αντίστασης μειώνεται, λόγω κυρίως της μείωσης των
κατακόρυφων φορτίων που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αντοχής έναντι κάμψης της
λιθοδομής στο ισόγειο.

Σχήμα 47. Πρώτες πλαστικές αρθρώσεις στη βάση της λιθοδομής του ισογείου.

Σχήμα 48. Απεικόνιση πλαστικών αρθρώσεων στον πόδα και στην κορυφή της άοπλης
τοιχοποιίας του ισογείου τη στιγμή της μέγιστης τιμής της τέμνουσας βάσης.
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Σχήμα 49. Μηχανισμός κατάρρευσης της λιθοδομής του ισογείου. Πλαστικές αρθρώσεις
που αντιστοιχούν στο σημείο C της καμπύλης ικανότητας.

Σχήμα 50. Ενεργοποίηση του δευτερεύοντος συστήματος και εμφάνιση πλαστικών
αρθρώσεων στα ξύλινα στοιχεία.
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Με βάση τη μέθοδο ATC-40, το φάσμα ικανότητας σε όρους επιτάχυνσης – μετακίνησης, Sa
– Sd, για τις δύο εξεταζόμενες περιπτώσεις του μέτρου ελαστικότητας παρουσιάζονται στο
Σχήμα 51.

Σχήμα 51. Φάσμα ικανότητας κατά τη διεύθυνση x του διωρόφου κτηρίου για μέτρο
ελαστικότητας: (a) E=2 GPa και (b) E=4 GPa της άοπλης τοιχοποιίας του
ισογείου.
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4. Εκτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης
4.1. Μεθοδολογία
Οι κατασκευές για τις οποίες γίνεται η εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης εμφανίζονται
στον Πίνακα 10. Για κάθε κτήριο εξετάζονται δύο περιπτώσεις που αντιστοιχούν στις
διευθύνσεις x και y. Σε κάθε περίπτωση θεωρήθηκαν οι ακόλουθες στάθμες
επιτελεστικότητας σύμφωνα με τους Giovinazzi και Lagomarsino (2006):





Ελαφρές βλάβες........................... d = 0.7dy
Μέτριες βλάβες ........................... d = 1.5dy
Εκτεταμένες βλάβες ..................... d = 0.5(dy+du)
Κατάρρευση ................................. d = du

όπου dy είναι η μετακίνηση διαρροής και du η οριακή μετακίνηση πριν από την αστοχία. Για
τους τύπους κατασκευών που εξετάστηκαν, οι ανωτέρω στάθμες επιτελεστικότητας
υπολογίζονται από τις τιμές dy και du που αντιστοιχούν στις ικανοτικές καμπύλες όπως
προκύπτουν από την ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου για την διαμήκη, x, και την
εγκάρσια διεύθυνση, y, που παρουσιάζονται στα σχήματα 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70 και 73.
Οι τιμές μετακινήσεων για τις στάθμες επιτελεστικότητας που προκύπτουν εμφανίζονται
στον Πίνακα 11.
Πίνακας 10.
Περίπτωση
1

Τύπος κατασκευής
Τριώροφο κτήριο με τοίχους πάχους 0.4 m και μέτρο
ελαστικότητας E = 2 GPa

Τριώροφο κτήριο με τοίχους πάχους 0.9 m και μέτρο

2

ελαστικότητας E = 4 GPa

Διώροφο κτήριο με τοίχους πάχους 0.4 m και μέτρο

3

ελαστικότητας E = 2 GPa
Διώροφο κτήριο με τοίχους πάχους 0.9 m και μέτρο
ελαστικότητας E = 4 GPa

4
Πίνακας 11.

Τύποι κατασκευών που εξετάσθηκαν.

Τιμές των μετακινήσεων για τις διάφορες στάθμες επιτελεστικότητας.

Περίπτωση

Ελαφρές
βλάβες

Μέτριες
βλάβες

Εκτεταμένες
βλάβες

Αστοχία
τοιχοποιίας

1 – διεύθ. x

0.711

1.525

2.328

3.639

1 – διεύθ. y

0.677

1.452

2.086

3.204

2 – διεύθ. x

0.211

0.452

0.940

1.579

2 – διεύθ. y

0.183

0.392

0.932

1.602

3 – διεύθ. x

0.307

0.658

1.655

2.871

3 – διεύθ. y

0.322

0.697

1.545

2.626

4 – διεύθ. x

0.053

0.113

0.763

1.451

4 – διεύθ. y

0.048

0.102

0.763

1.458
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Η μετακίνηση που θα αναπτυχθεί κατά την διάρκεια κάθε σεισμικού σεναρίου υπολογίζεται
με την χρήση της μεθόδου Ν2 (Fajfar και Gašperšič 1996) και τα φάσματα απόκρισης που
υπολογίσθηκαν για τον σεισμικό κίνδυνο με την πιθανοτική μέθοδο και την διαδικασία με το
προσδιορισμένο ρήγμα από τις σχέσεις απόσβεσης NGA.
Από την σύγκριση της σεισμικής μετακίνησης με τις στάθμες επιτελεστικότητας
υπολογίσθηκε η σεισμική διακινδύνευση. Τα αποτελέσματα δίνονται στους Πίνακες 12 έως
19 και σε διαγράμματα στα σχήματα που ακολουθούν.
4.2. Περίπτωση 1x
Τριώροφο κτήριο: b=0.4 m, E=2 Gpa, διεύθυνση x

dy

dm

du

Σχήμα 52. Καμπύλη ικανότητας και ισοδύναμο διγραμμικό μοντέλο για την περίπτωση 1x.
Τα τρία σημεία που σημειώνονται αναφέρονται στην μετατόπιση διαρροής dy,
στην μετατόπιση στο υψηλότερο σημείο της καμπύλης ικανότητας dm, που
χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του διγραμμικού μοντέλου σύμφωνα με την
παραδοχή ίσων ενεργειών, και στη μετατόπιση du που αντιστοιχεί στην αστοχία
της τοιχοποιίας.
Πίνακας 12.

Σεισμική μετακίνηση και αναμενόμενες βλάβες για την περίπτωση 1x.
Πιθανοτική εκτίμηση
Πιθανότητα
υπέρβασης στα 50
χρόνια
10%
20%
40%

Πιθανότητα
υπέρβασης στα
50 χρόνια
10%
20%
40%

Πιθανότητα υπέρβασης στα
50 χρόνια
10%
20%
40%
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Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο1 (Mw = 7.2)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.99
ABS13
Αστοχία τοιχοποιίας
4.93
ITA10
Μέτριες
έως εκτεταμένες
2.06
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.85
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
2.23
CB14
Μέτριες έως εκτεταμένες
2.31
CY14
Εκτεταμένες βλάβες έως
3.40
IM14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
2.17
AS08
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.76
BA08
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες
έως εκτεταμένες
1.55
CB08
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.38
CY08
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.94
I08
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 2 (Mw = 6.8)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.79
ABS13
Αστοχία τοιχοποιίας
3.99
ITA10
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.77
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.61
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες
έως εκτεταμένες
2.14
CB14
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.81
CY14
Εκτεταμένες βλάβες έως
3.08
IM14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.72
AS08
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.64
BA08
αστοχία τοιχοποιίας
Ελαφριές έως μέτριες
1.46
CB08
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.98
CY08
Ελαφριές έως μέτριες
1.24
I08
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 3 (Mw = 6.3)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Ελαφριές έως μέτριες
1.27
ABS13
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.90
ITA10
Ελαφριές έως μέτριες
1.29
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.35
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.55
CB14
Ελαφριές έως μέτριες
1.27
CY14
Μέτριες
έως εκτεταμένες
2.22
IM14
Ελαφριές έως μέτριες
1.07
AS08
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BA08
CB08
CY08
I08

1.73
1.04
1.52
0.80
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Μέτριες έως εκτεταμένες
Ελαφριές έως μέτριες
Ελαφριές έως μέτριες
Ελαφριές έως μέτριες

Σχήμα 53. Στάθμες επιτελεστικότητας για την περίπτωση 1x, σύμφωνα με την ανάλυση
σεισμικού κινδύνου με προσδιορισμένο ρήγμα.
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Σχήμα 54. Σεισμικές μετακινήσεις της περίπτωσης 1x, σύμφωνα με την πιθανοτική
εκτίμηση σεισμικού κινδύνου.
4.3. Περίπτωση 1y
Τριώροφο κτήριο: b=0.4 m, E=2 Gpa, διεύθυνση y

Σχήμα 55. Καμπύλη ικανότητας και ισοδύναμο διγραμμικό μοντέλο για την περίπτωση 1y.
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Πίνακας 13.

Σεισμική μετακίνηση και αναμενόμενες βλάβες για την περίπτωση 1y.
Πιθανοτική εκτίμηση
Πιθανότητα
υπέρβασης στα 50
χρόνια

Εκτιμηθείσα
μετακίνηση [cm]

10%

2.73

Αναμενόμενες βλάβες
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
Ελαφριές έως μέτριες

1.97
20%
1.30
40%
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 1 (Mw = 7.2)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.98
ABS13
Αστοχία τοιχοποιίας
4.91
ITA10
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.08
ASK14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.86
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.28
CB14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.34
CY14
αστοχία τοιχοποιίας
Αστοχία τοιχοποιίας
3.36
IM14
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.20
AS08
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.76
BA08
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.60
CB08
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.39
CY08
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.94
I08
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 2 (Mw = 6.8)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.78
ABS13
Αστοχία τοιχοποιίας
3.99
ITA10
Μέτριες
έως εκτεταμένες
1.78
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.61
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.18
CB14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.83
CY14
Εκτεταμένες βλάβες έως
3.04
IM14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.73
AS08
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.64
BA08
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες
έως εκτεταμένες
1.48
CB08
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.99
CY08

55

Εκτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης του ιστορικού κέντρου της Λευκάδας

56

Ελαφριές έως μέτριες
1.23
I08
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 3 (Mw = 6.3)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Ελαφριές έως μέτριες
1.25
ABS13
Μέτριες
έως εκτεταμένες
1.89
ITA10
Ελαφριές έως μέτριες
1.28
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.35
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες
έως εκτεταμένες
1.57
CB14
Ελαφριές έως μέτριες
1.29
CY14
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.17
IM14
αστοχία τοιχοποιίας
Ελαφριές
έως μέτριες
1.07
AS08
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.73
BA08
Ελαφριές έως μέτριες
1.05
CB08
Μέτριες
έως εκτεταμένες
1.52
CY08
Ελαφριές έως μέτριες
0.78
I08

Σχήμα 56. Στάθμες επιτελεστικότητας για την περίπτωση 1y, σύμφωνα με την ανάλυση
σεισμικού κινδύνου με προσδιορισμένο ρήγμα.
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Σχήμα 57. Σεισμικές μετακινήσεις της περίπτωσης 1y, σύμφωνα με την πιθανοτική
εκτίμηση σεισμικού κινδύνου.
4.4. Περίπτωση 2x
Τριώροφο κτήριο: b=0.9 m, E=4 Gpa, διεύθυνση x

Σχήμα 58. Καμπύλη ικανότητας και ισοδύναμο διγραμμικό μοντέλο για την περίπτωση 2x.
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Πίνακας 14.

Σεισμική μετακίνηση και αναμενόμενες βλάβες για την περίπτωση 2x.
Πιθανοτική εκτίμηση
Πιθανότητα
υπέρβασης στα 50
χρόνια

Εκτιμηθείσα
μετακίνηση [cm]

10%

1.32

Αναμενόμενες βλάβες
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
Μέτριες έως εκτεταμένες

0.89
20%
0.51
40%
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 1 (Mw = 7.2)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.90
ABS13
Αστοχία τοιχοποιίας
2.56
ITA10
Εκτεταμένες βλάβες έως
0.96
ASK14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.41
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.10
CB14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.12
CY14
αστοχία τοιχοποιίας
Αστοχία τοιχοποιίας
1.67
IM14
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.04
AS08
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.35
BA08
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.70
CB08
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.14
CY08
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.87
I08
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 2 (Mw = 6.8)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.78
ABS13
Αστοχία τοιχοποιίας
2.05
ITA10
Μέτριες
έως εκτεταμένες
0.79
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.27
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.03
CB14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.83
CY14
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.49
IM14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.77
AS08
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.28
BA08
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες
έως εκτεταμένες
0.63
CB08
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.91
CY08
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Μέτριες έως εκτεταμένες
0.47
I08
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 3 (Mw = 6.3)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.48
ABS13
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.85
ITA10
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.50
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.11
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες
έως εκτεταμένες
0.68
CB14
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.52
CY14
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.94
IM14
Ελαφριές έως μέτριες
0.39
AS08
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.76
BA08
Ελαφριές έως μέτριες
0.38
CB08
Μέτριες
έως εκτεταμένες
0.64
CY08
Ελαφριές έως μέτριες
0.21
I08

Σχήμα 59. Στάθμες επιτελεστικότητας για την περίπτωση 2x, σύμφωνα με την ανάλυση
σεισμικού κινδύνου με προσδιορισμένο ρήγμα.
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Σχήμα 60. Σεισμικές μετακινήσεις της περίπτωσης 2x, σύμφωνα με την πιθανοτική
εκτίμηση σεισμικού κινδύνου.
4.5. Περίπτωση 2y
Τριώροφο κτήριο: b=0.9 m, E=2 Gpa, διεύθυνση y

Σχήμα 61. Καμπύλη ικανότητας και ισοδύναμο διγραμμικό μοντέλο για την περίπτωση 2y.
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Πίνακας 15.

Σεισμική μετακίνηση και αναμενόμενες βλάβες για την περίπτωση 2y.
Πιθανοτική εκτίμηση
Πιθανότητα
υπέρβασης στα 50
χρόνια

Εκτιμηθείσα
μετακίνηση [cm]

10%

1.26

Αναμενόμενες βλάβες
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
Ελαφριές έως μέτριες

0.85
20%
0.49
40%
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 1 (Mw = 7.2)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.86
ABS13
Αστοχία τοιχοποιίας
2.44
ITA10
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.93
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.36
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.08
CB14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.09
CY14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.57
IM14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.00
AS08
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.29
BA08
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.70
CB08
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.10
CY08
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.83
I08
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 2 (Mw = 6.8)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.74
ABS13
Αστοχία τοιχοποιίας
1.96
ITA10
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.76
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.22
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.01
CB14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.81
CY14
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.40
IM14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.74
AS08
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1.23
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Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
Μέτριες έως εκτεταμένες
Μέτριες έως εκτεταμένες

0.62
CB08
0.88
CY08
0.45
I08
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 3 (Mw = 6.3)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.45
ABS13
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.81
ITA10
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.48
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.06
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες
έως εκτεταμένες
0.66
CB14
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.51
CY14
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.88
IM14
Ελαφριές έως μέτριες
0.37
AS08
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.73
BA08
Ελαφριές έως μέτριες
0.37
CB08
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.62
CY08
Ελαφριές έως μέτριες
0.20
I08

Σχήμα 62. Στάθμες επιτελεστικότητας για την περίπτωση 2y, σύμφωνα με την ανάλυση
σεισμικού κινδύνου με προσδιορισμένο ρήγμα.
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Σχήμα 63. Σεισμικές μετακινήσεις της περίπτωσης 2y, σύμφωνα με την πιθανοτική
εκτίμηση σεισμικού κινδύνου.
4.6. Περίπτωση 3x
Διώροφο κτήριο: b=0.4 m, E=2 Gpa, διεύθυνση x

Σχήμα 64. Καμπύλη ικανότητας και ισοδύναμο διγραμμικό μοντέλο για την περίπτωση 3x.

Εκτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης του ιστορικού κέντρου της Λευκάδας

Πίνακας 16.

Σεισμική μετακίνηση και αναμενόμενες βλάβες για την περίπτωση 3x.
Πιθανοτική εκτίμηση
Πιθανότητα
υπέρβασης στα 50
χρόνια

Εκτιμηθείσα
μετακίνηση [cm]

10%

2.44

20%

1.73

Αναμενόμενες βλάβες
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες

1.16
40%
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 1 (Mw = 7.2)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.55
ABS13
Αστοχία τοιχοποιίας
3.69
ITA10
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.72
ASK14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.46
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.39
CB14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.92
CY14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.43
IM14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.72
AS08
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.44
BA08
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.62
CB08
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.90
CY08
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες
έως εκτεταμένες
1.06
I08
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 2 (Mw = 6.8)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.55
ABS13
Αστοχία τοιχοποιίας
3.69
ITA10
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.72
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.46
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.39
CB14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.92
CY14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.43
IM14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.72
AS08
αστοχία τοιχοποιίας
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BA08

2.44

CB08

1.62

CY08

1.90
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Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες

1.06
I08
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 3 (Mw = 6.3)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.02
ABS13
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.70
ITA10
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες
έως εκτεταμένες
1.16
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.14
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.65
CB14
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.37
CY14
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.61
IM14
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.02
AS08
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.61
BA08
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.08
CB08
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.42
CY08
Ελαφριές έως μέτριες
0.61
I08

Σχήμα 65. Στάθμες επιτελεστικότητας για την περίπτωση 3x, σύμφωνα με την ανάλυση
σεισμικού κινδύνου με προσδιορισμένο ρήγμα.
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Σχήμα 66. Σεισμικές μετακινήσεις της περίπτωσης 3x, σύμφωνα με την πιθανοτική
εκτίμηση σεισμικού κινδύνου.
4.7. Περίπτωση 3y
Διώροφο κτήριο: b=0.4 m, E=2 Gpa, διεύθυνση y

Σχήμα 67. Καμπύλη ικανότητας και ισοδύναμο διγραμμικό μοντέλο για την περίπτωση 3y.
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Πίνακας 17.

Σεισμική μετακίνηση και αναμενόμενες βλάβες για την περίπτωση 3y.
Πιθανοτική εκτίμηση
Πιθανότητα
υπέρβασης στα 50
χρόνια

Εκτιμηθείσα
μετακίνηση [cm]

10%

2.54

20%

1.80

Αναμενόμενες βλάβες
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες

1.21
40%
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 1 (Mw = 7.2)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.85
ABS13
αστοχία τοιχοποιίας
Αστοχία τοιχοποιίας
4.50
ITA10
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.14
ASK14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.86
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.68
CB14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.52
CY14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.79
IM14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.32
AS08
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.67
BA08
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.94
CB08
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.39
CY08
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.79
I08
αστοχία τοιχοποιίας

Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 2 (Mw = 6.8)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.61
ABS13
Αστοχία τοιχοποιίας
3.83
ITA10
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.79
ASK14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.56
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.49
CB14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.00
CY14
αστοχία τοιχοποιίας
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IM14

2.52

AS08

1.79

BA08

2.54

CB08

1.69

CY08

1.98

Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες

1.11
I08
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 3 (Mw = 6.3)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.06
ABS13
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.77
ITA10
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.22
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
2.23
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.72
CB14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.43
CY14
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.67
IM14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες
έως εκτεταμένες
1.07
AS08
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.68
BA08
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.13
CB08
Μέτριες έως εκτεταμένες
1.49
CY08
Ελαφριές έως μέτριες
0.64
I08
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Σχήμα 68. Στάθμες επιτελεστικότητας για την περίπτωση 3y, σύμφωνα με την ανάλυση
σεισμικού κινδύνου με προσδιορισμένο ρήγμα.

Σχήμα 69. Σεισμικές μετακινήσεις της περίπτωσης 3y, σύμφωνα με την πιθανοτική
εκτίμηση σεισμικού κινδύνου.
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4.8. Περίπτωση 4x
Διώροφο κτήριο: b=0.9 m, E=4 Gpa, διεύθυνση x

Σχήμα 70. Καμπύλη ικανότητας και ισοδύναμο διγραμμικό μοντέλο για την περίπτωση 4x.

Πίνακας 18.

Σεισμική μετακίνηση και αναμενόμενες βλάβες για την περίπτωση 4x.
Πιθανοτική εκτίμηση
Πιθανότητα
υπέρβασης στα 50
χρόνια

Εκτιμηθείσα
μετακίνηση [cm]

10%

1.07

20%

0.74

Αναμενόμενες βλάβες
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες

0.47
40%
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 1 (Mw = 7.2)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.76
ABS13
Αστοχία τοιχοποιίας
1.96
ITA10
Εκτεταμένες βλάβες έως
0.92
ASK14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.25
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.21
CB14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.11
CY14
αστοχία τοιχοποιίας

Εκτίμηση σεισμικής διακινδύνευσης του ιστορικού κέντρου της Λευκάδας

IM14

1.14

AS08

1.01

BA08

1.15

CB08

0.87

CY08

1.03

Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες

0.73
I08
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 2 (Mw = 6.8)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.65
ABS13
Αστοχία τοιχοποιίας
1.67
ITA10
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.75
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.10
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.11
CB14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
0.87
CY14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.03
IM14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες
έως εκτεταμένες
0.76
AS08
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.09
BA08
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.73
CB08
Εκτεταμένες βλάβες έως
0.84
CY08
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.42
I08
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 3 (Mw = 6.3)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.39
ABS13
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.73
ITA10
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.48
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
0.94
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.74
CB14
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.60
CY14
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.65
IM14
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.42
AS08
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.69
BA08
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.46
CB08
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.61
CY08
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.20
I08
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Σχήμα 71. Στάθμες επιτελεστικότητας για την περίπτωση 4x, σύμφωνα με την ανάλυση
σεισμικού κινδύνου με προσδιορισμένο ρήγμα.

Σχήμα 72. Σεισμικές μετακινήσεις της περίπτωσης 4x, σύμφωνα με την πιθανοτική
εκτίμηση σεισμικού κινδύνου.
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4.9. Περίπτωση 4y
Διώροφο κτήριο: b=0.9 m, E=4 Gpa, διεύθυνση y

Σχήμα 73. Καμπύλη ικανότητας και ισοδύναμο διγραμμικό μοντέλο για την περίπτωση.
Πίνακας 19.

Σεισμική μετακίνηση και αναμενόμενες βλάβες για την περίπτωση 4y.
Πιθανοτική εκτίμηση
Πιθανότητα
υπέρβασης στα 50
χρόνια

Εκτιμηθείσα
μετακίνηση [cm]

10%

1.04

20%

0.71

Αναμενόμενες βλάβες
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες

0.46
40%
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 1 (Mw = 7.2)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.74
ABS13
Αστοχία τοιχοποιίας
1.89
ITA10
Εκτεταμένες βλάβες έως
0.89
ASK14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.21
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.18
CB14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.08
CY14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.10
IM14
αστοχία τοιχοποιίας
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AS08

0.98

BA08

1.11

CB08

0.85

CY08

1.00

Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες

0.71
I08
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 2 (Mw = 6.8)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.63
ABS13
Αστοχία τοιχοποιίας
1.62
ITA10
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.73
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.07
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.09
CB14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
0.85
CY14
αστοχία τοιχοποιίας
Εκτεταμένες βλάβες έως
0.99
IM14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες
έως εκτεταμένες
0.74
AS08
Εκτεταμένες βλάβες έως
1.05
BA08
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.72
CB08
Εκτεταμένες βλάβες έως
0.81
CY08
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες
έως εκτεταμένες
0.41
I08
Εκτίμηση με βάση το ρήγμα – Σενάριο 3 (Mw = 6.3)
Εκτιμηθείσα
Αναμενόμενες βλάβες
Μέθοδος
μετακίνηση [cm]
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.38
ABS13
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.71
ITA10
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.46
ASK14
Εκτεταμένες βλάβες έως
0.91
BSSA14
αστοχία τοιχοποιίας
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.72
CB14
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.59
CY14
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.62
IM14
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.41
AS08
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.67
BA08
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.44
CB08
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.59
CY08
Μέτριες έως εκτεταμένες
0.20
I08
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Σχήμα 74. Στάθμες επιτελεστικότητας για την περίπτωση 4y, σύμφωνα με την ανάλυση
σεισμικού κινδύνου με προσδιορισμένο ρήγμα.

Σχήμα 75. Σεισμικές μετακινήσεις της περίπτωσης 4y, σύμφωνα με την πιθανοτική
εκτίμηση σεισμικού κινδύνου.
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5. Συμπεράσματα
Η σεισμικότητα της Λευκάδας προσδιορίζεται από το Βόρειο τμήμα του ρήγματος της
Κεφαλονιάς. Για τον υπολογισμό του σεισμικού κινδύνου χρησιμοποιήθηκαν μία πιθανοτική
και μία ντετερμινιστική μέθοδος. Σύμφωνα με την πιθανοτική μέθοδο εκτιμήθηκαν τρία
επίπεδα κινδύνου για περιόδους επαναφοράς 100, 225, και 475 χρόνια αντίστοιχα. Οι τιμές
σεισμικού κινδύνου εκτιμήθηκαν αρχικά για βράχο και στη συνέχεια, με την χρήση των
συντελεστών επαύξησης που δίνονται από τον IBC για διάφορους τύπους εδάφους και
ένταση εδαφικής κίνησης στο βραχώδες υπόβαθρο, οι τιμές αυτές μετετράπησαν σε
εδαφικές και φασματικές τιμές για έδαφος με VS,30 = 250 m/sec, αντίστοιχο με το έδαφος στο
κέντρο της πόλης της Λευκάδας. Οι φασματικές τιμές για Τ = 0.2 sec, που αντιστοιχούν στην
περιοχή σταθερής φασματικής επιτάχυνσης, και για Τ = 1.0 sec, που αντιστοιχούν στην
περιοχή σταθερής φασματικής ταχύτητας, επιτρέπουν την κατασκευή του φάσματος
σεισμικής απαίτησης για τα πιθανοτικά σενάρια. Η ντετερμινιστική προσέγγιση βασίσθηκε
στα χαρακτηριστικά του αντίστοιχου τμήματος του ρήγματος της Κεφαλονιάς (τμήμα της
Λευκάδας) για τρία διαφορετικά σεισμικά μεγέθη: α) ένα γεγονός με μέγεθος 7.2 που
θεωρείται ως μια ακραία εκδοχή για το ρήγμα και αντιστοιχεί στις παραδοχές που γίνονται
για την πιθανοτική προσέγγιση, β) ένα γεγονός με μέγεθος 6.8 που θεωρείται το μέγιστο
μέγεθος που έπληξε το νησί τα τελευταία τετρακόσια χρόνια και γ) ένα μέγεθος 6.3 συμβατό
με την περίοδο επαναφοράς των 100 χρόνων που θεωρείται γεγονός αρκετά συχνό στην
συγκεκριμένη περιοχή. Για κάθε μία από τις αναφερθείσες ντετερμινιστικές περιπτώσεις
χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο σχέσεων απόσβεσης, οι περισσότερες των οποίων
προέρχονται από τα προγράμματα NGA 2008 και NGA 2014. Η κύρια εξαίρεση είναι η σχέση
ΙΤΑ10 που παρουσιάστηκε το 2010 για την Ιταλική χερσόνησο και χρησιμοποιείται από την
πιθανοτική μεθοδολογία EFEHR για την περιοχή της Λευκάδας και το ρήγμα της. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, η σχέση χρησιμοποιήθηκε για την σύγκριση των πιθανοτικών και
ντετερμινιστικών μεθόδων. Από τις σχέσεις απόσβεσης εκτιμήθηκαν τιμές για την εδαφική
επιτάχυνση και για τις φασματικές επιταχύνσεις με περίοδο Τ = 0.2 και 1 sec. Οι φασματικές
τιμές για την σταθερή φασματική επιτάχυνση και ταχύτητα χρησιμοποιούνται για την
κατάστρωση των φασμάτων σεισμικής απαίτησης που, μαζί με τις ικανοτικές καμπύλες των
κατασκευών, επιτρέπουν την εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης.
Η μεθοδολογία για την εκτίμηση της σεισμικής διακινδύνευσης είναι η ακόλουθη: Για κάθε
έναν από τους τέσσερις τύπους κατασκευών διαμορφώνεται η καμπύλη ώθησης (pushover)
η οποία στην συνέχεια μετατρέπεται σε μονοβάθμια ικανοτική καμπύλη σε όρους
φασματικής επιτάχυνσης και φασματικής μετακίνησης. Χαρακτηριστικό της ικανοτικής
καμπύλης είναι ότι σε μετακίνηση κοντά στην μέγιστη επιτευχθείσα επιτάχυνση διαρροής
Say, η τοιχοποιία αστοχεί με απώλεια της φέρουσας ικανότητας άνω του 30%. Αυτό το σημείο
συσχετίζεται με την αστοχία της τοιχοποιίας και η αντίστοιχη μετακίνηση du θεωρείται ως η
οριακή για την τοιχοποιία. Η μετακίνηση διαρροής dy υπολογίζεται από την διγραμμική
προσέγγιση της ικανοτικής καμπύλης μέχρι το σημείο της μέγιστης επιτευχθείσας
επιτάχυνσης Say. Το ανώτερο σημείο του προσεγγιστικού ελαστικού κλάδου καθορίζει την
μετακίνηση διαρροής dy. Οι τιμές των θεωρουμένων σταθμών επιτελεστικότητας για
ελαφρές, μέτριες, εκτεταμένες βλάβες της τοιχοποιίας και αστοχία της τοιχοποιίας
καθορίζονται από τις σχέσεις των Lagomarsino και Giovinazzi. Μετά το σημείο αστοχίας της
τοιχοποιίας και την συνακόλουθη απώλεια αντοχής, το ύλινο πλαίσιο σταθεροποιεί την
φέρουσα ικανότητα της τοιχοποιίας με την αποφυγή της κατάρρευσης του οικήματος μέχρις
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ότου αστοχήσει και αυτή με την σειρά της. Σημειώνεται ότι η στάθμη που αντιστοιχεί στην
αστοχία του ξύλινου πλαισίου δεν ξεπερνιέται ακόμη και στις περιπτώσεις ακραίου
σεισμικού κινδύνου. Η μέθοδος Ν2, που προτάθηκε από τον Fajfar, χρησιμοποιείται για τον
υπολογισμό της σεισμικής μετακίνησης με την χρήση του φάσματος απαίτησης και της
ικανοτικής καμπύλης.
Τα αποτελέσματα για τον πιθανοτικό σεισμικό κίνδυνο δίδονται για τις τρείς περιόδους
επαναφοράς και για κάθε περίπτωση κατασκευής. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:






Για τις περιπτώσεις 1x και 1y, ο κίνδυνος που διατρέχει η κατασκευή ξεπερνά τις
ελαφριές βλάβες για σεισμό με περίοδο επαναφοράς 100 χρόνια, μέτριες βλάβες για
σεισμό με περίοδο επαναφοράς 225 χρόνια και εκτεταμένες βλάβες για σεισμό με
περίοδο επαναφοράς 475 χρόνια.
Για τις περιπτώσεις 2x, 2y, 4x και 4y, ο σεισμικός κίνδυνος ξεπερνά τις μέτριες βλάβες
για σεισμούς με περιόδους επαναφοράς 100 και 225 χρόνια, ενώ για σεισμό με
περίοδο επαναφοράς 475 χρόνια ξεπερνά τις εκτεταμένες βλάβες.
Για τις περιπτώσεις 3x και 3y, ο σεισμικός κίνδυνος ξεπερνά τις μέτριες βλάβες για
σεισμό με περίοδο επαναφοράς 100 χρόνια, ενώ ξεπερνά τις εκτεταμένες βλάβες για
σεισμούς με περιόδους επαναφοράς 225 και 475 χρόνια.

Για τον ντετερμινστικό υπολογισμό του σεισμικού κινδύνου, τα αποτελέσματα που
εξήχθησαν συνοψίζονται ως εξής:




Περίπτωση 1x. Η σχέση απόσβεσης της εδαφικής κίνησης ΙΤΑ10, τόσο σε αυτή όσο
και στις υπόλοιπες περιπτώσεις που εξετάστηκαν, παρουσιάζει μεγάλες τιμές
σεισμικού κινδύνου, πολύ μεγαλύτερο από όλες τις άλλες σχέσεις, ξεπερνώντας σε
επίπεδο βλάβης την αστοχία της τοιχοποιίας για σεισμικά γεγονότα μεγέθους 7.2 και
6.8, γι’ αυτό προτείνεται να παραβλεφθεί. Σύμφωνα με τις εναπομείνασες σχέσεις
απόσβεσης, για την ακραία περίπτωση σεισμικού γεγονότος με μέγεθος σεισμικής
ροπής 7.2, αστοχία τοιχοποιίας συμβαίνει σε μια μόνο περίπτωση, η στάθμη
επιτελεστικότητας εκτεταμένες βλάβες ξεπεράστηκε σε έξι περιπτώσεις, ενώ η
στάθμη των μέτριων βλαβών ξεπεράστηκε σε τέσσερις περιπτώσεις. Για το σεισμικό
γεγονός μεγέθους 6.8, σε τέσσερις περιπτώσεις ξεπεράστηκε η στάθμη των
εκτεταμένων βλαβών, σε έξι περιπτώσεις ξεπεράστηκε η στάθμη των μέτριων
βλαβών και σε μια περίπτωση ξεπεράστηκε η στάθμη των ελαφριών βλαβών. Για
σεισμικό γεγονός μεγέθους 6.3, η στάθμη επιτελεστικότητας εκτεταμένες βλάβες
ξεπεράστηκε σε δύο περιπτώσεις, το μέτριο επίπεδο βλαβών ξεπεράστηκε σε τρεις
περιπτώσεις, ενώ σε έξι περιπτώσεις ξεπεράστηκε η στάθμη των ελαφριών βλαβών.
Περίπτωση 1y. Παραβλέποντας την ακραία περίπτωση του μοντέλου ITA10, για τις
υπόλοιπες σχέσεις επιτεύχθηκαν οι εξής στάθμες επιτελεστικότητας, για το σεισμικό
γεγονός μεγέθους 7.2: η στάθμη επιτελεστικότητας εκτεταμένες βλάβες ξεπεράστηκε
σε επτά περιπτώσεις και η στάθμη επιτελεστικότητας μέτριες βλάβες ξεπεράστηκε σε
τέσσερις περιπτώσεις. Για σεισμικό γεγονός μεγέθους 6.8, οι εκτεταμένες βλάβες
ξεπεράστηκαν σε τέσσερις περιπτώσεις, οι μέτριες βλάβες ξεπεράστηκαν σε έξι
περιπτώσεις ενώ σε μια περίπτωση ξεπεράστηκε η στάθμη των ελαφριών βλαβών.
Για το σεισμικό γεγονός μεγέθους 6.3, οι εκτεταμένες βλάβες ξεπεράστηκαν σε δύο
περιπτώσεις, οι μέτριες βλάβες ξεπεράστηκαν σε τρεις περιπτώσεις και οι ελαφριές
βλάβες ξεπεράστηκαν σε έξι περιπτώσεις.
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Περίπτωση 2x. Παραβλέποντας την ακραία περίπτωση του μοντέλου ITA10, για τις
εναπομείνασες σχέσεις επιτεύχθηκαν οι εξής στάθμες επιτελεστικότητας: Για το
σεισμικό γεγονός μεγέθους 7.2, η τοιχοποιία αστοχεί σε μια περίπτωση, οι
εκτεταμένες βλάβες ξεπεράστηκαν σε έξι περιπτώσεις και οι μέτριες βλάβες
ξεπεράστηκαν σε τέσσερις περιπτώσεις. Για το σεισμικό γεγονός μεγέθους 6.8, οι
εκτεταμένες βλάβες ξεπεράστηκαν σε τέσσερις περιπτώσεις κι οι μέτριες βλάβες
ξεπεράστηκαν σε επτά περιπτώσεις. Για το σεισμικό γεγονός μεγέθους 6.3, οι
εκτεταμένες βλάβες ξεπεράστηκαν σε μια περίπτωση, οι μέτριες βλάβες σε επτά
περιπτώσεις και οι ελαφριές βλάβες σε τρεις περιπτώσεις.
Περίπτωση 2y. Παραβλέποντας την ακραία περίπτωση του μοντέλου ITA10, για τις
εναπομείνασες σχέσεις επιτεύχθηκαν οι εξής στάθμες επιτελεστικότητας: Για το
σεισμικό γεγονός μεγέθους 7.2, η στάθμη επιτελεστικότητας εκτεταμένων βλαβών
ξεπεράστηκε σε επτά περιπτώσεις και οι μέτριες βλάβες ξεπεράστηκαν σε τέσσερις
περιπτώσεις. Για το σεισμικό γεγονός μεγέθους 6.8, οι εκτεταμένες βλάβες
ξεπεράστηκαν τέσσερις φορές, οι μέτριες βλάβες ξεπεράστηκαν έξι φορές και οι
ελαφριές βλάβες ξεπεράστηκαν σε μια περίπτωση. Για σεισμικό γεγονός μεγέθους
6.3, η στάθμη επιτελεστικότητας των εκτεταμένων βλαβών ξεπεράστηκε σε μια
περίπτωση, οι μέτριες βλάβες ξεπεράστηκαν σε επτά περιπτώσεις και οι ελαφριές
βλάβες ξεπεράστηκαν τρεις φορές.
Περίπτωση 3x. Παραβλέποντας την ακραία περίπτωση του μοντέλου ITA10, για τις
εναπομείνασες σχέσεις επιτεύχθηκαν οι ακόλουθες στάθμες επιτελεστικότητας: Για
το σεισμικό γεγονός μεγέθους 7.2, οι εκτεταμένες βλάβες ξεπεράστηκαν και στις
έντεκα περιπτώσεις. Για το σεισμικό γεγονός μεγέθους 6.8, οι εκτεταμένες βλάβες
ξεπεράστηκαν οκτώ φορές και οι μέτριες βλάβες ξεπεράστηκαν τρεις φορές. Για το
σεισμικό γεγονός μεγέθους 6.3, οι εκτεταμένες βλάβες ξεπεράστηκαν δύο φορές και
οι μέτριες βλάβες ξεπεράστηκαν εννιά φορές.
Περίπτωση 3y. Παραβλέποντας την ακραία περίπτωση του μοντέλου ITA10, για τις
εναπομείνασες σχέσεις επιτεύχθηκαν οι ακόλουθες στάθμες επιτελεστικότητας: Για
το σεισμικό γεγονός μεγέθους 7.2, αστοχία της τοιχοποιίας συνέβη σε τέσσερις
περιπτώσεις και η στάθμη εκτεταμένες βλάβες ξεπεράστηκε σε επτά περιπτώσεις. Για
το σεισμικό γεγονός μεγέθους 6.8, η στάθμη εκτεταμένες βλάβες ξεπεράστηκε δέκα
φορές ενώ σε μια περίπτωση ξεπεράστηκε η στάθμη των μέτριων βλαβών. Για το
σεισμικό γεγονός μεγέθους 6.3, η στάθμη εκτεταμένες βλάβες ξεπεράστηκε τέσσερις
φορές, οι μέτριες βλάβες ξεπεράστηκαν έξι φορές και οι ελαφριές βλάβες
ξεπεράστηκαν σε μια μόνο περίπτωση.
Περίπτωση 4x. Παραβλέποντας την ακραία περίπτωση του μοντέλου ITA10, για τις
εναπομείνασες σχέσεις επιτεύχθηκαν οι ακόλουθες στάθμες επιτελεστικότητας: Για
το σεισμικό γεγονός μεγέθους 7.2, η στάθμη επιτελεστικότητας εκτεταμένες βλάβες
ξεπεράστηκε σε εννιά περιπτώσεις και η στάθμη επιτελεστικότητας μέτριες βλάβες
ξεπεράστηκε σε δύο περιπτώσεις. Για το σεισμικό γεγονός μεγέθους 6.8, οι
εκτεταμένες βλάβες ξεπεράστηκαν έξι φορές και οι μέτριες βλάβες ξεπεράστηκαν
πέντε φορές. Για το σεισμικό γεγονός μεγέθους 6.3, οι εκτεταμένες βλάβες
ξεπεράστηκαν σε μια περίπτωση και οι μέτριες βλάβες σε δέκα περιπτώσεις.
Περίπτωση 4y. Παραβλέποντας την ακραία περίπτωση του μοντέλου ITA10, για τις
εναπομείνασες σχέσεις επιτεύχθηκαν οι ακόλουθες στάθμες επιτελεστικότητας: Για
το σεισμικό γεγονός μεγέθους 7.2, η στάθμη επιτελεστικότητας εκτεταμένες βλάβες
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ξεπεράστηκε σε εννιά περιπτώσεις και η στάθμη μέτριες βλάβες ξεπεράστηκε σε δύο
περιπτώσεις. Για το σεισμικό γεγονός μεγέθους 6.8, οι εκτεταμένες βλάβες
ξεπεράστηκαν έξι φορές κι οι μέτριες βλάβες ξεπεράστηκαν πέντε φορές. Για το
σεισμικό γεγονός μεγέθους 6.3, οι εκτεταμένες βλάβες ξεπεράστηκαν σε μια
περίπτωση και οι μέτριες βλάβες ξεπεράστηκαν σε δέκα περιπτώσεις.
Από τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι, γενικώς, ο
δομικός κίνδυνος είναι κάτω από το όριο της αστοχίας της τοιχοποιίας και, ακόμη και στις
λίγες περιπτώσεις στις οποίες αυτή η στάθμη επιτελεστικότητας επιτυγχάνεται, το ξύλινο
πλαίσιο παραμένει άθικτο και επομένως αποφεύγεται η κατάρρευση του κτηρίου. Αυτό το
συμπέρασμα είναι συμβατό με τις πρόσφατες αναφορές βλαβών έπειτα από σεισμικά
γεγονότα καθώς και με τις περιγραφές των χρονικογράφων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Σχέσεις απόσβεσης NGA
Η βάση δεδομένων του NGA, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τους δημιουργούς των σχέσεων,
αποτελείται από 3.551 καταγραφές σε τρείς συνιστώσες (οριζόντια, διαμήκη και
κατακόρυφη), οι οποίες είναι διαθέσιμες στο κοινό και προέρχονται από 173 επιφανειακούς
σεισμούς και καταγράφηκαν από 1.456 σταθμούς. Οι προαναφερθείσες καταγραφές
αυξήθηκαν σημαντικά το 2014, όταν οι καταγραφές σε τρεις συνιστώσες έφθασαν τις 21.336
που προέκυψαν από 600 σεισμούς και καταγράφηκαν από 4.147 σταθμούς. Πέραν όμως των
σεισμικών καταγραφών, η βάση δεδομένων εμπεριέχει πληθώρα συμπληρωματικών
πληροφοριών που αφορούν την τοποθεσία των καταγραφικών οργάνων, τις τοπικές
γεωλογικές συνθήκες, πληροφορίες σχετικά με εντοπισμένα ρήγματα που ενεργοποιήθηκαν
καθώς και η απόσταση που παρεμβάλλεται μεταξύ αυτών και των σταθμών.
Όλες οι σχέσεις πρόβλεψης εδαφικής κίνησης εκτιμούν την μέγιστη εδαφική επιτάχυνση
(PGA), την μέγιστη εδαφική ταχύτητα (PGV), τις φασματικές τιμές της επιτάχυνσης για
απόσβεση 5% και περιόδους από 0 έως 10 sec (Sa) και τις αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις. Οι
σχέσεις αναφέρονται στην μέση οριζόντια εδαφική κίνηση, ωστόσο, τόσο οι ανεξάρτητες
παράμετροι όσο και τα όρια εφαρμογής των σχέσεων διαφέρουν. Ποικίλα θέματα τέθηκαν
προς διερεύνηση προκειμένου να αναπτυχθούν, όσο το δυνατόν ορθότερα, τα μοντέλα
πρόβλεψης εδαφικής κίνησης. Διεξήχθησαν πολλές έρευνες με χρήση πολλών καταγραφών,
βασικών σεισμολογικών θεωριών κι απλών σεισμολογικών μοντέλων, με σκοπό την
διερεύνησή τους, και ελήφθησαν υπόψη στις σχέσεις απόσβεσης είτε με την μορφή
παραμέτρων είτε με την μορφή περιορισμών. Τα θέματα αυτά ήταν τα εξής:










Η επίδραση των σεισμικών μεγεθών σε μικρές αποστάσεις.
Η επιρροή της απόστασης μεταξύ εξεταζόμενης θέσης και ρήγματος.
Η κατευθυντικότητα της διάρρηξης.
Η επαύξηση της εδαφικής κίνησης στο άνω μέρος του ρήγματος (hanging wall) σε
σχέση με το κάτω μέρος (foot wall).
Η επίδραση του τύπου του ρήγματος (κανονικό, ανάστροφο, οριζόντιο).
Η επίδραση της επιφανειακής ή μη εκδήλωσης της ρηγμάτωσης.
Η μεγέθυνση της εδαφικής κίνησης λόγω απόκρισης της εδαφικής στρώσης.
Η επαύξηση της εδαφικής κίνησης σε σχηματισμό λεκάνης.
Η ορθή εκτίμηση των σφαλμάτων που εμπεριέχονται στις σχέσεις μέσω της τυπικής
απόκλισης.

Κατά την στατική ανάλυση των δεδομένων, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα εξής θέματα:






αβεβαιότητες στις μεταβλητές πρόβλεψης
εξάρτηση των τυπικών σφαλμάτων με το μέγεθος
απόσταση
τύπος του εδάφους
επίπεδο των σεισμικών κλονισμών

Κάθε ερευνητική ομάδα αποφάσιζε ξεχωριστά ποια θα ήταν τα φαινόμενα και οι
ανεξάρτητες παράμετροι που θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στις σχέσεις πρόβλεψης της
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εδαφικής κίνησης. Το φαινόμενο της κατευθυντικότητας έως τώρα δεν έχει αναλυθεί
επαρκώς προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ένταξή του στα πλαίσια κάποιας σχέσης
απόσβεσης της εδαφικής κίνησης. Οι ερευνητικές ομάδες που συνετέλεσαν στην ανάπτυξη
των μοντέλων απόσβεσης (2008) ήταν οι εξής:






Norman Abrahamson και Water Silva (μοντέλο AS08)
David Boore και Gail Atkinson (μοντέλο BA08)
Kenneth Campbell και Yousef Bozorgnia (μοντέλο CB08)
Brian Chiou και Robert Youngs (μοντέλο CY08)
Izzat Idriss (μοντέλο I08)

Στην τελευταία έκδοση των μοντέλων το 2014, στην πρώτη ερευνητική ομάδα προστέθηκε ο
Ronnie Kamai (μοντέλο ASK14) και στην δεύτερη ο Jonathan Stewart και ο Emel Seyhan
(μοντέλο BSSA14). Οι υπόλοιπες ερευνητικές ομάδες παρέμειναν οι ίδιες (μοντέλο CB14,
μοντέλο CY14 και μοντέλο IM14 αντίστοιχα).
Οι σχέσεις πρόβλεψης της εδαφικής κίνησης περιλαμβάνουν διάφορες παραμέτρους για την
περιγραφή ενός σεισμικού σεναρίου. Οι ορισμοί των παραμέτρων αυτών δίνονται στους
πίνακες A-1 έως A-12 που παρατίθενται στην συνέχεια. Μεταξύ του αριθμού των
χρησιμοποιούμενων παραμέτρων και της πολυπλοκότητας των σχέσεων εμφανίζονται
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα μοντέλα. Εκείνα με τον μεγαλύτερο αριθμό παραμέτρων,
και κατ’ επέκταση με πιο πολύπλοκα είναι τα εξής: ASK, CB και CY, ενώ τα μοντέλα BSSA και
IM έχουν πιο απλή μορφή. Επιπλέον, τα μοντέλα των Akkar και Bommer κι εκείνο που
αναπτύχθηκε το 2010 στα πλαίσια ανάπτυξης των αντισεισμικών κανονισμών στην Ιταλία
συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη. Οι παράμετροι μπορούν να χωριστούς στις εξής
κατηγορίες:









Μέγεθος σεισμού (M)
Τύπος του ρήγματος και γεωμετρία (κανονικό ρήγμα/ανάστροφο/οριζόντιας
ολίσθησης, δ, λ)
Απόσταση μεταξύ ρήγματος κι εξεταζόμενης θέσης (RJB, RRUP, RY0, RX, CRJB)
Τύπος του εδάφους και βάθος μέχρι το βραχώδες υπόβαρθρο (VS30, Z1.0, Z2.5)
Βάθος διάρρηξης (ZTOR, ZHYPO)
Το φαινόμενο της επαύξησης της εδαφικής κίνησης (FHW)
Κατάταξη σεισμού (κύριως/μετασεισμός)
Περιοχή μελέτης (Καλιφόρνια/Ιαπωνία/Κίνα/Ταϊβάν/Ιταλία/Τουρκία)
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Πίνακας A-1. Συντομογραφίες των σχέσεων πρόβλεψης τη εδαφικής κίνησης.
Abbreviation

Name of the model

AS08

Norman Abrahamson & Water Silva , 2008

BA08

David Boore & Gail Atkinson , 2008

CB08

Kenneth Campbell & Yousef Bozorgnia , 2008

CY08

Brian Chiou & Robert Youngs , 2008

I08

Izzat Idriss , 2008

ASK14

Norman Abrahamson, Water Silva & Ronnie Kamai , 2014

BSSA14

David Boore, Jonathan Stewart, Emel Seyhan & Gail Atkinson , 2014

CB14

Kenneth Campbell & Yousef Bozorgnia , 2014

CY14

Brian Chiou & Robert Youngs , 2014

IM14

Izzat Idriss , 2014

ABS13

Sinan Akkar, bbdulah Sndikkaya & Julian Bommer , 2013

ITA10

Bindi et al. , 2010
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Πίνακας A-2. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται στις σχέσεις απόσβεσης (NGA 2008).
Parameter/Model

AS08 BA08 CB08 CY08

I08

Μ

X

X

X

X

X

Soil
Classification

VS30 (m/s)

X

X

X

X

X

U

-

X

-

-

-

SS

-

X

-

-

-

NS

-

X

-

-

-

RS

-

X

-

-

-

FRV

X

-

X

X

-

FNM

X

-

X

X

-

F

-

-

-

-

X

W (km)

X

-

-

-

-

Dip/δ ()

X

-

X

X

-

λ ()

-

-

-

-

-

RJB (km)

X

X

X

X

-

RRUP (km)

X

-

X

X

X

RX (km)

X

-

-

X

-

CRJB (km)

-

-

-

-

-

RY0 (km)

-

-

-

-

-

REPI (km)

-

-

-

-

-

RHYPO (km)

-

-

-

-

-

ZTOR (km)

X

-

X

X

-

Z1,0 (m)

X

-

-

X

-

Z2,5 (km)

-

-

X

-

-

ΔΖTOR (km)

-

-

-

-

-

ΔΖ1,0 (m)

-

-

-

-

-

ZHYPO (km)

-

-

-

-

-

Distance between site and fault

Fault’s characteristics

Moment
Magnitude
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Πίνακας A-3. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται στις σχέσεις απόσβεσης (NGA 2008).
AS08 BA08 CB08 CY08

Parameter/Model
Directivity

Earthquake’s
classification

Region

Hanging wall

Estimation of VS30

I08

DPP

-

-

-

-

-

ΔDPP

-

-

-

-

-

FAS

X

-

-

X

-

Event
Type

-

-

-

-

-

FHW

X

-

-

X

-

HW
Taper

X

-

-

-

-

Region

-

-

-

-

-

FCL

-

-

-

-

-

FCN

-

-

-

-

-

FJP

-

-

-

-

-

FTW

-

-

-

-

-

SJ

-

-

-

-

-

FINF

-

-

-

X

-

FMEAS

X

-

-

X

-
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Πίνακας A-4. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται στη νέα έκδοση των σχέσεων απόσβεσης
(NGA 2014).
Parameter/Model

ASK14 BSSA14 CB14 CY14 IM14

Μ

X

X

X

X

X

Soil
Classification

VS30 (m/s)

X

X

X

X

X

U

-

X

-

-

-

SS

-

X

-

-

-

NS

-

X

-

-

-

RS

-

X

-

-

-

FRV

X

-

X

X

-

FNM

X

-

X

X

-

F

-

-

-

-

X

W (km)

X

-

X

-

-

Dip/δ ()

X

-

X

X

-

λ ()

-

-

X

-

-

RJB (km)

X

X

X

X

-

RRUP (km)

X

-

X

X

X

RX (km)

X

-

X

X

-

CRJB (km)

X

-

-

-

-

RY0 (km)

X

-

-

-

-

REPI (km)

-

-

-

-

-

RHYPO (km)

-

-

-

-

-

ZTOR (km)

X

X

X

X

-

Z1,0 (m)

X

X

-

X

-

Z2,5 (km)

-

-

X

-

-

ΔΖTOR (km)

-

-

-

X

-

ΔΖ1,0 (m)

-

-

-

X

-

ZHYPO (km)

-

X

X

-

-

Distance between site and fault

Fault’s characteristics

Moment
Magnitude
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Πίνακας A-5. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται στη νέα έκδοση των σχέσεων απόσβεσης
(NGA 2014).
ASK14 BSSA14 CB14 CY14 IM14

Parameter/Model
Directivity

Earthquake’s
classification

Region

Hanging wall

Estimation of VS30

DPP

-

-

-

X

-

ΔDPP

-

-

-

X

-

FAS

X

-

-

-

-

Event
Type

-

X

-

-

-

FHW

X

-

-

X

-

HW
Taper

-

-

-

-

-

Region

-

X

-

X

-

FCL

X

-

-

-

-

FCN

X

-

-

-

-

FJP

X

-

-

-

-

FTW

X

-

-

-

-

SJ

-

-

X

-

-

FINF

X

-

-

X

-

FMEAS

-

-

-

X

-
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Πίνακας A-6. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται στα ευρωπαϊκά μοντέλα των σχέσεων
πρόβλεψης της εδαφικής κίνησης.
Parameter/Model

ITA10 ABS13

Μ

X

X

Soil
Classification

VS30 (m/s)

X

X

U

X

X

SS

X

X

NS

X

X

RS

X

X

FRV

-

-

FNM

-

-

F

-

-

W (km)

-

-

Dip/δ ()

-

-

λ ()

-

-

RJB (km)

X

X

RRUP (km)

-

-

RX (km)

-

-

CRJB (km)

-

-

RY0 (km)

-

-

REPI (km)

-

X

RHYPO (km)

-

X

ZTOR (km)

-

-

Z1,0 (m)

-

-

Z2,5 (km)

-

-

ΔΖTOR (km)

-

-

ΔΖ1,0 (m)

-

-

ZHYPO (km)

-

-

Distance between site and fault

Fault’s characteristics

Moment
Magnitude
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Πίνακας A-7. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται στα ευρωπαϊκά μοντέλα των σχέσεων
πρόβλεψης της εδαφικής κίνησης.
ITA10 ABS13

Parameter/Model
Directivity

Earthquake’s
classification

Region

Hanging wall

Estimation of VS30

DPP

-

-

ΔDPP

-

-

FAS

-

-

Event
Type

-

-

FHW

-

-

HW
Taper

-

-

Region

-

-

FCL

-

-

FCN

-

-

FJP

-

-

FTW

-

-

SJ

-

-

FINF

-

-

FMEAS

-

-
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Πίνακας A-8. Όρια εφαρμογής των σχέσεων απόσβεσης (NGA 2008).
Parameter/Model

AS08

Moment Magnitude
M (Strike slip fault)

5≤M≤8,5

Moment Magnitude
M (Reverse fault)

5≤M≤8

BA08

5≤M≤8

CB08

CY08

I08

4<M<8,5

4≤M≤8,5

5≤M≤8,5
5≤M≤8

4<M<8
4≤M≤8

Moment Magnitude
M (Normal fault)

5≤M≤8,5

4<M<7,5

Rupture Distance
RRUP (km)

0≤RRUP≤200

-

0≤RRUP≤200

0≤RRUP≤200

0≤RRUP≤200

Joyner-Boore
Distance RJB (km)

-

0≤RJB≤200

-

-

-

Velocity VS30 (m/s)

150≤VS30≤2000

180≤VS30≤1300

150≤VS30≤1500

150≤VS30≤1500

450≤VS30≤900
και VS30>900

Depth Z2,5 (km)

-

-

0≤Z2,5≤10

-

-

Depth ZTOR (km)

-

-

0≤ZTOR≤15

-

-

Dip angle δ ()

-

-

15≤δ≤90

-

-

Reference Velocity
Vref (m/s)

1100

760

1100

1130

-

Πίνακας A-9. Όρια εφαρμογής της νέας έκδοσης των σχέσεων απόσβεσης (NGA 2014).
Parameter/Model

ASK14

Moment Magnitude
M (Strike slip)
Moment Magnitude
M (Reverse fault)

3≤M≤8,5

BSSA14

CB14

CY14

3,3≤M<8,5

3,5≤M≤8,5

IM14

3≤M≤8,5
5≤M≤8

3,3≤M≤8
3,5≤M≤8

Moment Magnitude
M (Normal fault)

3,3≤M≤7

3,3≤M<7

Rupture Distance
RRUP (km)

0≤RRUP≤300

0≤RRUP≤400

0≤RRUP≤300

0≤RRUP≤300

0≤RRUP≤150

Velocity VS30 (m/s)

180≤VS30≤1500

150≤VS30≤1500

150≤VS30≤1500

180≤VS30≤1500

450≤VS30≤2000

Depth ZTOR (km)

-

-

-

ZTOR≤20

-

Reference Velocity
Vref (m/s)

1100

760

1100

1130

-
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Πίνακας A-10. Όρια εφαρμογής των ευρωπαϊκών μοντέλων πρόβλεψης της εδαφικής
κίνησης.
Moment Magnitude
M (Strike slip)

ITA10

ABS13

Moment Magnitude
M (Reverse slip)
Moment Magnitude
M (Normal fault)

4≤M≤6.9

4≤M≤8

Rupture Distance
RRUP (km)
Joyner-Boore
Distance RJB (km)

0≤RJB≤200

0≤RJB≤200

Velocity VS30 (m/s)

-

0≤RHYPO≤200

Depth Z2,5 (km)

-

0≤REPI≤200

Depth ZTOR (km)

180≤VS30≤1500

150≤VS30≤1500

Dip angle δ ()

-

-

Reference Velocity
Vref (m/s)

1100

750
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Πίνακας A-11. Ορισμοί των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται στις σχέσεις απόσβεσης
της εδαφικής κίνησης.
Ορισμός

Παράμετρος
Μ

Σεισμική ροπή

Κατάταξη
εδάφους

VS30 (m/s)

“Μέση” ταχύτητα διάδοσης των διατμητικών κυμάτων σε βάθος 30m στην υπό
εξέταση περιοχή

U

Δείκτης για ρήγμα απροσδιόριστου τύπου

SS

Δείκτης για ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης

NS

Δείκτης για κανονικό ρήγμα

RS

Δείκτης για ανάστροφο ρήγμα

FRV

Δείκτης για ανάστροφο ρήγμα

FNM

Δείκτης για κανονικό ρήγμα

F

Αναφέρεται στον μηχανισμό γένεσης του σεισμού, 0 για κανονικό ρήγμα και
για ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης και 1 για ανάστροφο ρήγμα

W (km)

Πλάτος ρήγματος

Dip/δ ()

Κλίση ρήγματος

λ ()

Γωνία ολίσθησης ρήγματος.

RJB (km)

Απόσταση Joyner-Boore, η κοντινότερη απόσταση μεταξύ της περιοχής μελέτης
και της οριζόντιας προβολής του ρήγματος.

RRUP (km)

Απόσταση διάρρηξης, η κοντινότερη απόσταση μεταξύ της περιοχής μελέτης
και της επιφάνειας διάρρηξης.

RX (km)

Απόσταση Rx, η κοντινότερη οριζόντια απόσταση μεταξύ της περιοχής μελέτης
και του ίχνους του ρήγματος (η προβολή του ανώτερου τμήματος του
ρήγματος στην επιφάνεια του εδάφους). Η απόσταση λαμβάνεται θετική όταν
η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο άνω τμήμα του ρήγματος αλλιώς λαμβάνει
αρνητική τιμή.

CRJB (km)

Κεντροϊδής απόσταση Joyner-Boore, είναι η κοντινότερη απόσταση μεταξύ των
οριζόντιας προβολής του επιπέδου διάρρηξης του κύριου σεισμού με το
κέντρο της οριζόντιας προβολής της επιφάνειας διάρρηξης του μετασεισμού.

RY0 (km)

Απόσταση RY0, η οριζόντια απόσταση παράλληλα στο ίχνος του ρήγματος
μεταξύ της εξεταζόμενης θέσης και της άκρης της οριζόντιας προβολής του
επιπέδου του ρήγματος.

REPI (km)

Επικεντρική απόσταση, απόσταση μεταξύ της περιοχής μελέτης και του
επικέντρου του σεισμού.

RHYPO (km)

Υποκεντρική απόσταση, η απόσταση μεταξύ του υποκέντρου και της περιοχής
μελέτης.

ZTOR (km)

Βάθος έως την κορυφή της διάρρηξης.

Z1,0 (m)

Βάθος έως το βραχώδες υπόβαθρο με ταχύτητα διάδοσης των διατμητικών
κυμάτων ίσων με 1.0 km/sec.

Απόσταση μεταξύ ρήγματος και περιοχής μελέτης

Χαρακτηριστικά ρήγματος

Μέγεθος
σεισμού
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Z2,5 (km)

Βάθος έως το βραχώδες υπόβαθρο με ταχύτητα διάδοσης των διατμητικών
κυμάτων ίσων με 2.5 km/sec.

ΔΖTOR (km)

ZTOR σταθμισμένο στην εξαρτώμενη στο μέγεθος του σεισμού μέση τιμή.

ΔΖ1,0 (m)

Z1.0 σταθμισμένο στην εξαρτώμενη στην ταχύτητα VS30 μέση τιμή.

ZHYPO (km)

Το υποκεντρικό βάθος μετρούμενο από την επιφάνεια της θάλασσας
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Πίνακας A-12. Definitions of the parameters used by attenuation relations.
Ορισμός

Παράμετρος
Κατάταξη
σεισμού
σύμφωνα με
την
κατευθυντικότητα
Κατάταξη
σεισμών

DPP

Παράμετρος ακριβούς σημείου για το φαινόμενο της
κατευθυντικότητας.

ΔDPP

DPP σταθμισμένο στην περιοχή μελέτης

FAS

Δείκτης για μετασεισμούς,0 για τον κύριο σεισμό (1ης τάξης) και 1
για μετασεισμό (2ης τάξης)

Event Type

Flag for aftershocks,0 for main shock (Class 1) and 1 for aftershock
(Class 2)

FHW

Δείκτης για το άνω τμήμα του ρήγματος, 1 για περιοχές στο άνω
τμήμα του ρήγματος (HW), διαφορετικά 0. Το όριο μεταξύ του
κάτω τμήματος (FW) και του άνω τμήματος του ρήγματος (HW)
καθορίζεται από την κατακόρυφη προβολή της κορυφής του
ρήγματος. Για κλίση ρήγματος ίση με 90 λαμβάνει την τιμή 0.

HW Taper

Δείκτης για την χρήση του δείκτη επαύξησης της εδαφικής κίνησης
από το μοντέλο AS08. 0 για την χρήση της παραμέτρου όπως
δημοσιεύθηκε από τους Abrahamson και Silva (2008) ή 1 για την
χρήση της παραμέτρου όπως προτάθηκε από τον Norm
Abrahamson.

Region

Δείκτης για την περιοχή μελέτης, 0 εάν καμία τροποποίηση δεν
θέλουμε να γίνει,1 για την χρήση του μοντέλου στην Καλιφόρνια
και την Νέα Ζηλανδία, 2 για την Κίνα και την Τουρκία, 3 για την
Ιταλία, 4 για την Ιαπωνία και 5 για την Ταϊβάν.

FCL

Δείκτης που λαμβάνει υπόψη τα τοπολογικά φαινόμενα, 1 αν η
περιοχή μελέτης είναι στην Καλιφόρνια, διαφορετικά 0

FCN

Δείκτης που λαμβάνει υπόψη τα τοπολογικά φαινόμενα, 1 αν η
περιοχή μελέτης είναι στην Κίνα, διαφορετικά 0

FJP

Δείκτης που λαμβάνει υπόψη τα τοπολογικά φαινόμενα, 1 αν η
περιοχή μελέτης είναι στην Ιαπωνία, διαφορετικά 0

FTW

Δείκτης που λαμβάνει υπόψη τα τοπολογικά φαινόμενα, 1 αν η
περιοχή μελέτης είναι στην Ταϊβάν, διαφορετικά 0

SJ

Δείκτης που λαμβάνει υπόψη τα τοπολογικά φαινόμενα, 1 αν η
περιοχή μελέτης είναι στην Ιαπωνία, διαφορετικά 0

FINF

Δείκτης για το αν η ταχύτητα VS30 έχει μετρηθεί ή εκτιμηθεί. 1 αν
έχει εκτιμηθεί, διαφορετικά 0

FMEAS

Δείκτης για το αν η ταχύτητα VS30 έχει μετρηθεί ή εκτιμηθεί. 1 αν
έχει μετρηθεί, διαφορετικά 0

Περιοχή

Φαινόμενο
επαύξησης
της εδαφικής
κίνησης

Εκτίμηση του
VS30
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