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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Στόχος της Έρευνας
O πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος λιθόκτιστων μνημείων για Μονόχωρα Ισόγεια Κτίσματα Κατασκευαστικής
Κατηγορίας Α βασίζεται στη συμπλήρωση των φύλλων τεκμηρίωσης και του Δελτίου προσεισμικού ελέγχου που
αναπτύχθηκαν στην πρώτης φάση της δράσης του Ε.Κ.Κ.Π.Σ. «Pre-Earthquake assessment of Monuments,
Comparison of Empirical and Analytical Methodologies” [1]. Το δελτίο προσεισμικού ελέγχου απαιτεί τη συλλογή
πληροφοριών που αφορούν το κατασκευαστικό σύστημα, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τη παθολογία των
κατασκευών, τη σεισμικότητα και το τύπο εδάφους της περιοχής στην οποία εδράζεται το μνημείο. Με βάση τις
προαναφερθείσες πληροφορίες και τη μέθοδο βαθμολόγησης που παρουσιάστηκε την πρώτη φάση [1],
προσδιορίζεται ο δείκτης τρωτότητας για κάθε μνημείο ο οποίος μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για
την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού στη διαδικασία κατάταξης των ιστορικών κτηρίων ως προς την
ανάγκη υλοποίησης μέτρων ενίσχυσης για τη βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς τους.
Ωστόσο, η προτεινόμενη μέθοδος βαθμολόγησης που αναπτύχθηκε κατά τη προηγούμενη φάση της παρούσας
δράσης βασίστηκε σε εμπειρικές μεθόδους και θεωρήθηκε κρίσιμη η επαλήθευση της με αριθμητικές μεθόδους [2].
Στην παρούσα δεύτερη φάση της δράσης, γίνεται εκτενέστερη διερεύνηση της επιρροής ενός υποσυνόλου
παραμέτρων στη σεισμική απόκριση Μονόχωρων Ισόγειων Κατασκευών τύπου Α που περιλαμβάνονται στο Δελτίο
προσεισμικού Ελέγχου χρησιμοποιώντας αριθμητικές μεθόδους. Η μεθοδολογία για την τελική βαθμονόμηση των
παραμέτρων καθώς τα αποτελέσματα των αναλύσεων παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν.

2 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
2.1 Εισαγωγή
Για την αξιολόγηση των επιμέρους κατηγοριών των επιλεχθέντων προς εξέταση παραμέτρων του Δελτίου
Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Λιθόκτιστων Μνημείων (Ο.Α.Σ.Π. 2016) και τον έλεγχο της βαθμολογίας που
έχει τεθεί σε αυτές, κατασκευάστηκαν προσομοιώματα μονώροφων λιθόκτιστων κτισμάτων τύπου Βασιλικής, με
τρισδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία. Τα γεωμετρικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά το σχεδιασμό των
προσομοιωμάτων (πάχος τοιχοποιίας, μήκος και ύψος τοίχων) προέκυψαν από την εξέταση των υφιστάμενων
μνημείων τύπου βασιλικής της επαρχίας Πάλης [3,4] της Κεφαλλονιάς (Εικ. 1).
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(β)

(α)
(γ)
Εικόνα 1. Κατάλογος (α) και Χάρτης Ναών (β) επαρχίας Πάλης στην Κεφαλλονιά [3,4]. Προσομοίωμα μονώροφου
λιθόκτιστου κτίσματος τύπου Βασιλικής με τρισδιάστατα πεπερασμένα στοιχεία (γ).
Για τον προσδιορισμό της σεισμικής απόκρισης των προαναφερθέντων κατασκευών, πραγματοποιήθηκαν δυναμικές
ελαστικές αναλύσεις χρονοϊστορίας, όπου ως σενάριο σεισμικής διέγερσης τέθηκε ο σεισμός της Κεφαλλονιάς
(03/02/2014, 38.201N - 20.4373E, Ληξούρι). Εξετάστηκε η αναπτυσσόμενη ένταση στην τοιχοποιία κατά τη διάρκεια
του σεισμού και ως κριτήριο αντοχής αυτής, ορίστηκε η εφελκυστική αντοχή που είναι προφανώς κρισιμότερη της
θλιπτικής αντοχής της.
Αναλυτικότερα, από το σύνολο της χρονοϊστορίας του υπό μελέτη σεισμικού σεναρίου, προσδιορίστηκαν οι χρονικές
στιγμές κατά τις οποίες συμβαίνει υπέρβαση της εφελκυστικής αντοχής της τοιχοποιίας, όπως προκύπτει από την
παρατήρηση των κύριων εφελκυστικών τάσεων, και ταυτόχρονα υπολογίστηκε το εμβαδό της τοιχοποιίας όπου αυτή
η υπέρβαση παρατηρείται («εμβαδό υπέρβασης»). Με κριτήριο το μέγεθος του «εμβαδού υπέρβασης»,
καταγράφηκαν οι δυσμενέστερες, λόγω καταπόνησης, χρονικές στιγμές της σεισμικής διέγερσης [5,6]. Διευκρινίζεται
ότι ως εφελκυστική αντοχή τοιχοποιίας λήφθηκαν δύο τιμές, αντιπροσωπευτικές της μέτριας και της καλής ποιότητας
της υφιστάμενης κατάστασης της τοιχοποιίας, δηλαδή 100kPa και 150 kPa αντίστοιχα.
Για το προσδιορισμό της βαθμολογίας κάθε κατηγορίας, προσδιορίστηκε αρχικά ο λόγος του δυσμενέστερου
εμβαδού υπέρβασης της εφελκυστικής αντοχής της τοιχοποιίας όπως προέκυψε από όλες τις κατηγορίες, προς το
εμβαδό υπέρβασης που υπολογίστηκε για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Στη συνέχεια, με βάση τον προαναφερθέντα
λόγο, έγινε αναγωγή της ευμενέστερης κατηγορίας ώστε να λάβει βαθμολογία 3 (όπως είχε υποδειχθεί στο Δελτίο
Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Λιθόκτιστων Μνημείων – Ο.Α.Σ.Π. 2016) και ανάλογα τροποποιήθηκαν και οι
υπόλοιπες κατηγορίες. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ανάλυση κάθε παραμέτρου ξεχωριστά.
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2.2 Παράμετρος 45 (Σχέση Πάχους Τοίχου προς Μήκος Μεγαλύτερης
Ελεύθερης Πλευράς)
Σύμφωνα με το δελτίο πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου για μονόχωρα ισόγεια κτίσματα, διακρίνονται τρεις
κατηγορίες για τη συγκεκριμένη παράμετρο στην οποία εξετάζεται το πάχος του τοίχου προς το ελεύθερο μήκος της
μεγαλύτερης πλευράς της Βασιλικής. Σημειώνεται ότι ως ελεύθερο μήκος πλευράς θεωρείται η απόσταση μεταξύ
δύο εγκάρσιων στηρίξεων (δέσμευση των εγκάρσιων μετακινήσεων) του υπό μελέτη τοίχου. Σε κάθε κατηγορία
παρατίθενται στη συνέχεια παραδείγματα υφιστάμενων κτισμάτων που πληρούν τα όρια της [3,4].

Κατηγορία Γ:

 ά  ί
t
1
 
 ή ύ  ά L 12

Εικόνα 2. Άγιος Δημήτριος Αμαρουσίου.

Κατηγορία B:

 ά  ί
1 t 1

 
 ή ύ  ά 12 L 8

Εικόνα 3. Κόκκινη Εκκλησία Αλιβερίου, Εύβοια.
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Κατηγορία A:

 ά  ί
1 t
 
 ή ύ  ά 8 L

Εικόνα 4. Ναός Ταξιαρχών, Καλύβια Κουβαρά Αττικής.
Προκειμένου να εξετασθούν οι παραπάνω κατηγορίες, δημιουργήθηκε ένα βασικό προσομοίωμα κτίσματος τύπου
βασιλικής με ύψος h  5.6m , μήκος σταθερής πλευράς b  7.0m και πάχος τοιχοποιίας 0.70m . Ως εκ τούτου, με
αντικατάσταση του πάχους της τοιχοποιίας, οι παραπάνω κατηγορίες λαμβάνουν τα ακόλουθα όρια:
Κατηγορία Γ:

 ά  ί
t
1
 
 L  12t  L  8.40m
 ή ύ  ά L 12

Κατηγορία B:

 ά  ί
1
t 1

   8t  L  12t  5.6m  L  8.40m
 ή ύ  ά 12 L 8

Κατηγορία A:

 ά  ί
1 t
   L  8t  L  5.6m
 ή ύ  ά 8 L

Στη συνέχεια παρουσιάζονται για κάθε κατηγορία τα αποτελέσματα των κύριων εφελκυστικών τάσεων κατά τις
δυσμενέστερες χρονικές στιγμές της σεισμικής διέγερσης, ενώ προσδιορίζεται και το εμβαδόν όπου υπάρχει
υπέρβαση της εφελκυστικής αντοχής. Επισημαίνεται ότι η περιοχή υπέρβασης της εφελκυστικής αντοχής λαμβάνει
το γκρι χρώμα προκειμένου να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη. Τέλος, για κάθε χρονική στιγμή, ορίζονται δύο όρια
εφελκυστικής αντοχής (100kPa και 150kPa) που αντιπροσωπεύουν δύο ποιότητες τοιχοποιίας.

Κατηγορία Γ:

t
1

 L  12t  L  8.40m
L 12

Περίπτωση I

t
1
  L  12t  L  8.40m  L  10.5m  L  15t 
L 12

Αυπέρβ. = 0.00 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.65sec

Αυπέρβ.=11.90m2 (εφελκ.αντ. τοιχ. 100kPa), t=26.32s
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Αυπέρβ. = 0.00 m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.65sec

Κατηγορία Γ:

t
1

 L  12t  L  8.40m
L 12

Αυπέρβ. = 0.03 m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=26.32sec

Περίπτωση II

t
1

 L  12t  L  8.40m  L  15m  L  21.4t 
L 12

Aυπέρβ.=20.6m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.65sec

Aυπέρβ.=0.0m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=26.35s

Aυπέρβ.=0.m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.65sec

Aυπέρβ.=0.m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=26.35sec

Κατηγορία Γ:
Περίπτωση III

t
1

 L  12t  L  8.40m
L 12

t
1
  L  12t  L  8.40m  L  20m  L  28.6t 
L 12

Aυπέρβ.=112.m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.96sec

Aυπέρβ.=100.m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.96sec
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Κατηγορία Β:

1 t 1
   8t  L  12t  5.6  L  8.4  L  7m  L  10t 
12 L 8

Aυπέρβ.=7.95 m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.21sec

Aυπέρβ.=1.2 m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.21sec

Κατηγορία A:

1 t
  L  8t  L  5.6  L  5.0m Στην περίπτωση αυτή το πλάτος της κατασκευής μεταβλήθηκε
8 L

από b=7.0m σε b=4.9m ώστε να εξακολουθεί η πλευρά κάθετα στα οριζόντια στοιχεία της στέγης (πλευρά Α-Δ) να
είναι μεγαλύτερη σε μήκος.

Aυπέρβ.=0.05 m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.18sec
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Aυπέρβ.=0.0 m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.18sec

Επιπρόσθετα, στην Κατηγορία Α ανήκει επίσης και κάθε κατασκευή με μήκος μεγαλύτερου τοίχου ίσο ή μεγαλύτερο
από 8t, με την προϋπόθεση όμως ύπαρξης εγκάρσιων δεσμεύσεων (τοίχοι, τόξα) που εμποδίζουν την εγκάρσια
κίνηση (εκτός επιπέδου κάμψη) των τοιχών αυτών. Προκειμένου να αποδειχθεί αυτό, εξετάζεται στη συνέχεια
κατασκευή με μήκος μεγαλύτερου τοίχου 15m αλλά με εγκάρσιους τοίχους που διατάσσονται κάθε 5m. Όπως γίνεται
εύκολα κατανοητό , τα αποτελέσματα των δύο περιπτώσεων κατασκευών που ανήκουν στην Κατηγορία Α
συγκλίνουν.
Κατηγορία A: L  5.0m  L.  15.0m

Aυπέρβ.=2 m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.80sec

Aυπέρβ 0.2 m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.80sec

Ανακεφαλαιώνοντας προκύπτει ότι, στην κατηγορία Γ το εμβαδό υπέρβασης της εφελκυστικής αντοχής μπορεί να
γίνει ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις όπου ο λόγος μήκους της ελεύθερης πλευράς προς το πάχος της τοιχοποιίας
λαμβάνει σημαντικές τιμές (Περίπτωση 3: L  20m δηλαδή L  28.6t ) Αν και η περίπτωση 3 με ελεύθερο μήκος
πλευράς ίσο ή μεγαλύτερο από 20 m θεωρείται ιδιαίτερα σπάνια, προτείνεται τροποποίηση της εξεταζόμενης
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παραμέτρου 45 με διαχωρισμό σε τέσσερεις κατηγορίες (έναντι τριών που είχαν προταθεί στο δελτίο ελέγχου) ως
εξής:

Κατηγορία Δ:

t
1

 L  25t  L  17.5m   t  0.70m 
L 25

Κατηγορία Γ:

1
t
1
 
 17t  L  25t  12m  L  17.5m
25 L 17

Κατηγορία B:

1
t
1
 
 12t  L  17t  8.4m  L  12.0m
17 L 12

Κατηγορία A:

1 t
  L  12t  L  8.4m
12 L

Προκειμένου να προσδιοριστεί η βαθμολογία για κάθε επιμέρους κατηγορία της παραμέτρου, προσδιορίζεται ο
λόγος του δυσμενέστερου εμβαδού υπέρβασης προς το εμβαδό υπέρβασης της συγκεκριμένης κατηγορίας. Εδώ
δυσμενέστερη περίπτωση είναι η περίπτωση IIΙ της κατηγορία Γ ( L  20m  L  28.6t  ).
Συνεπώς, με κριτήριο τα αποτελέσματα που προέκυψαν για εφελκυστική αντοχή τοιχοποιίας 100kPa και θεωρώντας
δυσμενέστερη την κατηγορία Δ οι κατηγορίες λαμβάνουν την ακόλουθη βαθμολογία
Κατηγορία Δ: βαθμολογία

112
1
112

Κατηγορία Γ: βαθμολογία

112
5
20.6

Κατηγορία Β: βαθμολογία

112
 14
7.95

Κατηγορία Α: βαθμολογία

112
 56
2

Λόγω σημαντικής απόκλισης της κατηγορίας Δ σε σχέση με την κατηγορία Α προτείνεται η αναγωγή της ευμενέστερης
περίπτωσης στο μέγιστο βαθμό 3, όπως είχε παρουσιαστεί στο Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου
Λιθόκτιστων Μνημείων (Ο.Α.Σ.Π. 2016). Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το δελτίο πρωτοβάθμιου προσεισμικού
ελέγχου για μονόχωρα ισόγεια κτίσματα ως δυσμενέστερη περίπτωση θεωρείται το κτίσμα που λαμβάνει την
μικρότερη βαθμολογία. Συνεπώς η βαθμολογία αναμορφώνεται ως:
Κατηγορία Δ: βαθμολογία

112 3

 0.05
112 56

Κατηγορία Γ: βαθμολογία

112 3

 0.30
20.6 56

Κατηγορία Β: βαθμολογία

112 3

 0.80
7.95 56

Κατηγορία Α: βαθμολογία

112 3

 3.0
2.0 56
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2.3 Παράμετρος 46 (Σχέση Πάχους Τοίχου προς Ύψος Πλευράς)
Σύμφωνα με το δελτίο πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου για μονόχωρα ισόγεια κτίσματα, διακρίνονται τρεις
κατηγορίες για τη συγκεκριμένη παράμετρο. Σε κάθε κατηγορία παρατίθενται και παραδείγματα υφιστάμενων
κτισμάτων που πληρούν τα όρια της.

Κατηγορία Γ:

 ά  ί
t 1
   h  9t
ύ ί
h 9

Εικόνα 5. Δαμουλιανάτα, Κεφαλλονιά

Κατηγορία Β:

Εικόνα 6. Απόστολοι Χαβδάτα, Κεφαλλονιά

 ά  ί
1 t 1
    7t  h  9t
ύ ί
9 h 7

Εικόνα 7. Παναγία Κοντογεννάδα, Κεφαλλονιά
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Εικόνα 8. Αγία Θέκλη, Κεφαλλονιά

Κατηγορία Α:

 ά  ί
t 1
   h  7t
ύ ί
h 7

Εικόνα 9. Παναγία Καλάτα, Κεφαλλονιά

Προκειμένου να εξετασθούν οι παραπάνω κατηγορίες, κατασκευάστηκε ένα βασικό προσομοίωμα κτίσματος τύπου
βασιλικής με μήκος μεγαλύτερης και μικρότερης πλευράς L  15.0m  b  7.0m αντίστοιχα και πάχος τοιχοποιίας
0.70m . Ως εκ τούτου, με αντικατάσταση του πάχους της τοιχοποιίας στον ορισμό κάθε κατηγορίας, προκύπτουν τα

ακόλουθα όρια:

Κατηγορία Γ:

t 1
  h  9t  h  6.3  h  7.5m  ή 10.7t 
h 9

Κατηγορία B:

1 t 1
   7t  h  9t  4.9  h  6.3  h  5.6m  ή 8t 
9 h 7

Κατηγορία A:

t 1
  h  7t  h  4.9  h  4.5m  ή 6.4t 
h 7
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται για κάθε κατηγορία τα αποτελέσματα των κύριων εφελκυστικών τάσεων κατά τη
δυσμενέστερη χρονική στιγμή της σεισμικής διέγερσης ενώ υπολογίζεται επίσης και το εμβαδό της περιοχής όπου
υπάρχει υπέρβαση της τοιχοποιίας (γκρι περιοχή). Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα παρουσιάζονται τόσο για
εφελκυστική αντοχή τοιχοποιίας 100 kPa όσο και για 150kPa.

Κατηγορία Γ:

t 1
  h  9t  h  6.3  h  7.5m 10.7t 
h 9

Aυπέρβ=41m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.59sec

Aυπέρβ=52 m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.94sec

Aυπέρβ=0.01m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.59sec

Aυπέρβ=44m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.94sec

Κατηγορία B:

1 t 1
   7t  h  9t  4.9  h  6.3  h  5.6m
9 h 7

Aυπέρβ=26.6 m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.65sec

Aυπέρβ=27.75 m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.88sec

Α-13/38

Προσεισμικός Έλεγχος Μνημείων, Σύγκριση Εμπειρικών και Αριθμητικών Μεθοδολογιών

Aυπέρβ=0.0 m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.65sec

Κατηγορία A:

Aυπέρβ=0.5m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.88sec

t 1
  h  7t  h  4.9  h  4.5m
h 7

Aυπέρβ=0.00 m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.56sec

Aυπέρβ=0.00 m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.56sec

Όπως και στην προηγούμενη παράμετρο, προκειμένου να προσδιοριστεί η βαθμολογία για κάθε επιμέρους
κατηγορία της παραμέτρου, προσδιορίζεται ο λόγος του δυσμενέστερου εμβαδού υπέρβασης προς το εμβαδό
υπέρβασης της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Συνεπώς, εάν θεωρήσουμε ως δυσμενέστερη την κατηγορία Γ (με εμβαδόν υπέρβασης 52m2 για εφελκυστική αντοχή
τοιχοποιίας 100kPa) τότε οι κατηγορίες λαμβάνουν την ακόλουθη βαθμολογία
Κατηγορία Γ: βαθμολογία 1
Κατηγορία Β: βαθμολογία
Κατηγορία Α:

52
1
52

52.0
 1.87  2
27.75

52.0
  ό   ύ   ί   ί   ί 5
0.00
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Λόγω σημαντικής απόκλισης της κατηγορίας Γ σε σχέση με την κατηγορία Α προτείνεται η αναγωγή της ευμενέστερης
περίπτωσης στο μέγιστο βαθμό 3 που έχουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες. Συνεπώς η βαθμολογία αναμορφώνεται
ως εξής
Κατηγορία Γ: βαθμολογία

3
 0.60
5

Κατηγορία Β: βαθμολογία

3
 2  1.20
5

Κατηγορία Α:

3
5  3
5

2.4 Παράμετρος 49 - Ανοίγματα κοντά στις Γωνίες (Απόσταση από
Γωνία)
Σύμφωνα με το δελτίο πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου για μονόχωρα ισόγεια κτίσματα, διακρίνονται τρεις
κατηγορίες για τη συγκεκριμένη παράμετρο.

Κατηγορία Γ: Ανοίγματα κοντά στις γωνίες σε απόσταση μικρότερη από 1.2m
Κατηγορία B: Ανοίγματα κοντά στις γωνίες σε απόσταση από 1.2m έως 2.0m
Κατηγορία A: Ανοίγματα κοντά στις γωνίες σε απόσταση μεγαλύτερη από 2.0m

Προκειμένου να εξετασθούν οι παραπάνω κατηγορίες, δημιουργήθηκε ένα βασικό προσομοίωμα κτίσματος τύπου
βασιλικής με μήκος μεγαλύτερης και μικρότερης πλευράς Lmax  15.0m και   7.0m αντίστοιχα, πάχος τοιχοποιίας
0.70m , και ύψος h  5.6m . Βασική παράμετρος θεωρείται η απόσταση του πλησιέστερου ανοίγματος από τη γωνία

της κατασκευής. Στη συνέχεια παρουσιάζονται για κάθε κατηγορία τα αποτελέσματα των κύριων εφελκυστικών
τάσεων κατά τη δυσμενέστερη χρονική στιγμή της σεισμικής διέγερσης:
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Κατηγορία Γ: Ανοίγματα κοντά στις γωνίες σε απόσταση μικρότερη από 1.2m

Aυπέρβ=0.91m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.74sec

Aυπέρβ=33.0m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.87sec

Aυπέρβ= 0.0m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.74sec

Aυπέρβ=0. 5m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.87sec

Κατηγορία B: Ανοίγματα κοντά στις γωνίες σε απόσταση από 1.2m έως 2.0m

Aυπέρβ=31.8m2 (εφελκ.αντοχή 100kPa), t=24.87sec

Aυπέρβ=5.0m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.64sec

Aυπέρβ=0.5m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.87sec

Aυπέρβ=0.0m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.64sec
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Κατηγορία A: Ανοίγματα κοντά στις γωνίες σε απόσταση μεγαλύτερη από 2.0m

Aυπέρβ=31.6m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.21sec

Aυπέρβ=2.96m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.21sec

Προκειμένου να προσδιοριστεί η βαθμολογία για κάθε επιμέρους κατηγορία της παραμέτρου, προσδιορίζεται ο
λόγος του δυσμενέστερου εμβαδού υπέρβασης προς το εμβαδό υπέρβασης της συγκεκριμένης κατηγορίας. Συνεπώς,
επειδή από τα αποτελέσματα προκύπτει ως δυσμενέστερη η κατηγορία Γ και ευμενέστερη η κατηγορία Α, στην οποία
ακολουθώντας το Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου τίθεται βαθμολογία 3.0, τότε οι υπόλοιπες
κατηγορίες λαμβάνουν την ακόλουθη βαθμολογία
Κατηγορία Γ: βαθμολογία

33.0 3.0

 2.86  2.90
33.0 1.05

Κατηγορία Β: βαθμολογία

33.0 3.0

 2.97  3.0
31.8 1.05

Κατηγορία Α: βαθμολογία

33.0
33.0 3
 1.05 

 3.0
31.6
31.6 1.05

Από την παρατήρηση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι δεν δημιουργούνται σημαντικές διαφορές στην ένταση του
φορέα μεταξύ των τριών κατηγοριών. Συνεπώς δεν θεωρείται ότι η απόσταση των ανοιγμάτων από τις γωνίες
δημιουργεί αξιοσημείωτες αλλαγές στην ένταση της τοιχοποιίας. Σημειώνεται ωστόσο ότι, στο πλαίσιο της
εξετασθείσας παραμέτρου, δε διερευνήθηκε η επιρροή ενός μοναδικού ανοίγματος και η απόσταση αυτού από τη
γωνία του τοίχου, αλλά η απόσταση ενός ανοίγματος από τη γωνία ενός τοίχου με περισσότερα του ενός ανοίγματα.
Άλλωστε η περίπτωση ύπαρξης ενός παραθύρου κατά μήκος των μεγαλύτερων πλευρών της βασιλικής δεν αποτελεί
συνήθη περίπτωση.
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2.5 Παράμετρος 52 (Κατηγορία Εδάφους)
Σύμφωνα με το δελτίο πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου για μονόχωρα ισόγεια κτίσματα, πραγματοποιήθηκε
διάκριση του εδάφους θεμελίωσης σε 4 κατηγορίες, ενώ σημειώνεται ότι στον Ευρωκώδικα (Πίνακας 1) η διάκριση
γίνεται σε. 5 (κατηγορίες Α-Ε). Προκειμένου ωστόσο να αιτιολογηθεί η ομαδοποίηση των κατηγοριών Β και C του
Ευρωκώδικα σε μία κατηγορία (Β,C του Δελτίου), στη συνέχεια γίνεται ξεχωριστή παράθεση των αποτελεσμάτων για
κάθε κατηγορία εδάφους.
Πίνακας 1. Κατηγορίες Εδάφους
Κατηγορία
Εδάφους

Περιγραφή στρωματογραφίας

Παράμετροι

vs,30 (m/s)

NSPT
(κρούσεις/
30cm)

cu (kPa)

A

Βράχος ή άλλος βραχώδης γεωλογικός
σχηματισμός, που περιλαμβάνει το πολύ 5 m
ασθενέστερου επιφανειακού υλικού.

 800

_

_

B

Αποθέσεις πολύ πυκνής άμμου, χαλίκων, ή πολύ
σκληρής αργίλου, πάχους τουλάχιστον αρκετών
δεκάδων μέτρων, που χαρακτηρίζονται από
βαθμιαία βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων με το
βάθος.

360 – 800

 50

 250

C

Βαθιές αποθέσεις πυκνής ή μετρίως πυκνής άμμου, 180 – 360
χαλίκων ή σκληρής αργίλου πάχους από δεκάδες
έως πολλές εκατοντάδες μέτρων.

15 - 50

70 - 250

D

Αποθέσεις χαλαρών έως μετρίως χαλαρών μη
συνεκτικών υλικών (με ή χωρίς κάποια μαλακά
στρώματα συνεκτικών υλικών), ή κυρίως μαλακά
έως μετρίως σκληρά συνεκτικά υλικά.

 180

 15

 70

E

Εδαφική τομή που αποτελείται από ένα
επιφανειακό στρώμα ιλύος με τιμές vs κατηγορίας
C ή D και πάχος που ποικίλλει μεταξύ περίπου 5m
και 20m, με υπόστρωμα από πιο σκληρό υλικό με vs
> 800 m/s.

S1

Αποθέσεις που αποτελούνται, ή που περιέχουν ένα
στρώμα πάχους τουλάχιστον 10 m μαλακών
αργίλων/ιλών με υψηλό δείκτη πλαστικότητας (PΙ
 40) και υψηλή περιεκτικότητα σε νερό.

 100

_

10 - 20

S2

(ενδεικτικό)

Στρώματα ρευστοποιήσιμων εδαφών, ευαίσθητων
αργίλων, ή οποιαδήποτε άλλη εδαφική τομή που
δεν περιλαμβάνεται στους τύπους Α – Ε ή S1

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε βασικό προσομοίωμα κτίσματος τύπου βασιλικής με μήκος μεγαλύτερης και
μικρότερης πλευράς Lmax  15.0m και b  7.0m αντίστοιχα, πάχος τοιχοποιίας t  0.70m και ύψος h  5.6m . Στη
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συνέχεια παρουσιάζονται για κάθε κατηγορία τα αποτελέσματα των κύριων εφελκυστικών τάσεων κατά τη
δυσμενέστερη χρονική στιγμή της σεισμικής διέγερσης:

Κατηγορία Ε: κατηγορία εδάφους Ε

Aυπέρβ=57.5m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.3sec

Aυπέρβ=49.1m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.56sec

Aυπέρβ=49.5m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.3sec

Aυπέρβ=40.7m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.56sec

Κατηγορία Δ: κατηγορία εδάφους D

Aυπέρβ=57.2m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.29sec

Aυπέρβ=44.6m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.99sec

Aυπέρβ=47.9m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.29sec

Aυπέρβ=38m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.99sec
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Κατηγορία Γ: κατηγορία εδάφους C

Aυπέρβ=46.8m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.95sec

Aυπέρβ=51.5m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.23sec

Aυπέρβ=40.3m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.95sec

Aυπέρβ=42.9m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.23sec

Κατηγορία B: κατηγορία εδάφους Β

Aυπέρβ=45.0m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.04sec

Aυπέρβ=49.9m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.21sec

Aυπέρβ=33.7m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.04sec

Aυπέρβ=42.9m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.21sec
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Κατηγορία A: κατηγορία εδάφους A

Aυπέρβ=43.80m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.22sec

Aυπέρβ=32.41m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.54sec

Aυπέρβ=32.3m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.22sec

Aυπέρβ=25.62m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.54sec

Προκειμένου να προσδιοριστεί η βαθμολογία για κάθε επιμέρους κατηγορία της παραμέτρου, προσδιορίζεται ο
λόγος του δυσμενέστερου εμβαδού υπέρβασης προς το εμβαδό υπέρβασης της συγκεκριμένης κατηγορίας. Ως
δυσμενέστερη περίπτωση προκύπτει από τα αποτελέσματα η περίπτωση εδάφους Ε, ευμενέστερη περίπτωση η
κατηγορία Α (βαθμολογία 3) οπότε οι υπόλοιπες κατηγορίες λαμβάνουν την ακόλουθη βαθμολογία
Κατηγορία Ε: βαθμολογία

49.5 3.0

 2.00
49.5 1.5

Κατηγορία Δ: βαθμολογία

49.5 3.0

 2.08
47.9 1.5

Κατηγορία Γ: βαθμολογία

49.5 3.0

 2.30
42.9 1.5

Κατηγορία Β: βαθμολογία

49.5 3.0

 2.30
42.9 1.5

Κατηγορία Α: βαθμολογία

49.5
49.5 3.0
 1.5 

 3.00
32.6
32.6 1.5

Λόγω της ισότητας των βαθμολογιών που λαμβάνουν οι κατηγορίες Β και Γ, θεωρείται δικαιολογημένη η ενοποίηση
των κατηγοριών Β και Γ σε μία όπως είχε προταθεί από το δελτίο πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου
Υπενθυμίζεται ότι στο δελτίο τρωτότητας είχαν χρησιμοποιηθεί οι ακόλουθοι συντελεστές κατά τη διαφοροποίηση
των επιμέρους κατηγοριών όπου εάν ληφθεί υπόψη ότι η ευμενέστερη περίπτωση λαμβάνει τη μεγαλύτερη
βαθμολογία (δηλαδή 3.0) ο πίνακας λαμβάνει την ακόλουθη μορφή:
Κατηγορίες Εδάφους κατά το Δελτίο
(μετά την αναγωγή)

Κατηγορίες Εδάφους κατά το Δελτίο
Α

B,Γ

Δ

E

S1, S2*

Α

B,C

D

E

S1, S2*

0.85

1.00

1.15

1.25

-

3

2,55

2,22

2,04

-
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2.6 Παράμετρος 40 (Οριζόντια ή Κεκλιμένα Φέροντα ΣτοιχείαΣυνδέσεις με Κατακόρυφα Στοιχεία)
Προκειμένου να εξετασθούν οι κατηγορίες της παραμέτρου 40, δημιουργήθηκε ένα βασικό προσομοίωμα κτίσματος
τύπου βασιλικής με διαστάσεις μεγαλύτερης και μικρότερης πλευράς Lmax  15.0m και Lmin  7.0m αντίστοιχα, πάχος
τοιχοποιίας 0.70m , και ύψος h  5.6m . Στη συνέχεια παρουσιάζονται για κάθε κατηγορία τα αποτελέσματα των
κύριων εφελκυστικών τάσεων κατά τη δυσμενέστερη χρονική στιγμή της σεισμικής διέγερσης:
Η προσομοίωση της σύνδεσης των οριζόντων στοιχείων με τους περιμετρικούς τοίχους έγινε με χρήση ελατηρίων,
των οποίων η σταθερά τέθηκε ως παράμετρος ανάλογα με την κατηγορία που εξετάζονταν. Πιο συγκεκριμένα, στην
περίπτωση ανεπαρκούς σύνδεσης σε μία διεύθυνση, η δυσκαμψία των ελατηρίων στη συγκεκριμένη διεύθυνση
θεωρήθηκε μικρή ώστε να επιτρέπεται σχετική μετακίνηση της δοκού πάνω στη τοιχοποιία.

Κατηγορία Γ: Απλή έδραση μόνο κατά τη μια διεύθυνση των μακρών πλευρών, ασύνδετα με αετώματα (τα οριζόντια
ή κεκλιμένα φέροντα στοιχεία μπορεί να ολισθαίνουν και στις δύο διευθύνσεις πάνω στις μακρές πλευρές)

Aυπέρβ=50.7m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.14sec

Aυπέρβ=46.76m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.96sec

Aυπέρβ =35.10m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.14sec

Aυπέρβ=27.58m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.96sec
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Κατηγορία Β: Καλή σύνδεση με τοιχοποιία, με αγκύρωση σε διάζωμα μακρών πλευρών (τα οριζόντια στοιχεία
μπορούν να ολισθήσουν κάθετα-εγκάρσια στην μεγαλύτερου μήκους τοιχοποιία)

Aυπέρβ==48.49m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.97sec

Aυπέρβ=46.96m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.13sec

Aυπέρβ=27.58m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.97sec

Aυπέρβ=34.04m2 (εφελκ.αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.13sec

Κατηγορία Α: Καλή σύνδεση με τοιχοποιία με αγκύρωση σε διάζωμα και κατά τις δύο διευθύνσεις (δεν επιτρέπεται
η ολίσθηση των δοκών πάνω στους τοίχους σε καμία διεύθυνση).

Aυπέρβ=2.84m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.76sec

Aυπέρβ=25.59m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.23sec

Aυπέρβ=0 m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.76sec

Aυπέρβ=3.57 m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.23sec

Προκειμένου να προσδιοριστεί η βαθμολογία για κάθε επιμέρους κατηγορία της παραμέτρου, υπολογίζεται ο λόγος
του δυσμενέστερου εμβαδού υπέρβασης προς το εμβαδό υπέρβασης της συγκεκριμένης κατηγορίας. Στη συνέχεια
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αφού τίθεται στη βέλτιστη περίπτωση η βαθμολογία 3 και λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυσμενέστερο εμβαδόν που
προέκυψε για αντοχή τοιχοποιία ίση με 150kPa υπολογίστηκε σε 35.10
Κατηγορία Γ: βαθμολογία

35.10 3.0

 0.31
35.10 9.83

Κατηγορία Β: βαθμολογία

35.10 3.0

 0.32
34.04 9.83

Κατηγορία Α: βαθμολογία

35.10
35.10 3.0
1  9.83 

3
3.57
3.57 9.83

Όπως προκύπτει από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, οι κατηγορίες Β και Γ λαμβάνουν παρόμοια βαθμολογία η
οποία έχει σημαντική διαφορά από τη βέλτιστη περίπτωση της κατηγορίας Α. Συνεπώς αντικατοπτρίζεται από τις
βαθμολογίες ότι εάν δεν εξασφαλίζεται η εκτός επιπέδου συνεργασία των μεγαλύτερου μήκους τοιχών μέσω των
οριζόντιων στοιχείων, τότε η τρωτότητα της κατασκευής αυξάνονται σημαντικά. Δηλαδή, κρισιμότερη είναι η
αγκύρωση των δοκών πάνω στους τοίχους κατά την κάθετη διεύθυνση στις μεγάλες πλευρές (περίπτωση που
καλύπτεται μόνο από την Κατηγορία Α), όπως αναμένονταν λόγω της αντίστασης σε κάμψη που προσδίδουν στους
περιμετρικούς τοίχους (Διαφορά κατηγοριών Α - Β). Αντίθετα. η εξασφάλιση κατά μήκος των μεγάλων πλευρών έχει
σημαντικά μικρότερη επιρροή στην ανάπτυξη κύριων εφελκυστικών τάσεων λόγω κάμψης στους τοίχους (Διαφορά
κατηγοριών Β- Γ). Επιπρόσθετα, η απουσία εγκάρσιων συνδέσεων μεταξύ των τοιχών προκαλεί και την αύξηση των
εφελκυστικών τάσεων στις γωνίες των κατασκευών των κατηγοριών B και Γ.
Επισημαίνεται τέλος ότι στην εξαγωγή των βαθμολογιών χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα για αντοχή
τοιχοποιίας 150 kPa και όχι 100kPa διότι δεν αντικατοπτρίζεται ορθά το μέγεθος των αναπτυσσόμενων εφελκυστικών
τάσεων οι οποίες στις κατηγορίες Β και Γ είναι σημαντικά μεγαλύτερες των 100kPa σε αντίθεση με την κατηγορία Α
που είναι πλησίον αυτής της τιμής.
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3 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ
3.1 Προσδιορισμός του Συντελεστή Συμμετοχής κάθε Παραμέτρου
Μετά την συμπλήρωση του Δελτίου Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Λιθόκτιστων Μνημείων από τις επί τόπου
παρατηρήσεις, η αρμόδια Αρχή προχωράει στη διαδικασία βαθμολόγησης ώστε να εκτιμήσει το δείκτη δομικής
τρωτότητας των μνημείων που εξετάστηκαν. Λόγω της μελέτης επιρροής ενός ποσοστού παραμέτρων από το σύνολο
που υπάρχουν στο Δελτίο, στην ενότητα που ακολουθεί προσδιορίζεται ο τελικός δείκτης τρωτότητας ως αποτέλεσμα
μόνο των παραμέτρων που εξετάστηκαν στην παρούσα έκθεση.
Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκε αρχικό προσομοίωμα αναφοράς (φορέας αναφοράς) με διαστάσεις μεγαλύτερης
και μικρότερης πλευράς Lmax  15.0m και Lmin  7.0m αντίστοιχα, πάχος τοιχοποιίας t  0.70m , και ύψος h  5.6m . Στη
συνέχεια, μεταβλήθηκε επί το δυσμενέστερο ξεχωριστά κάθε παράμετρος και προσδιορίστηκε η αντίστοιχη
μεταβολή του εμβαδού υπέρβασης της αντοχής της τοιχοποιίας. Η μεταβολή αυτή εκφράζει και την επιρροή της
συγκεκριμένης παραμέτρου στη διαμόρφωση της έντασης του κτίσματος.
Πίνακας 2. Στοιχεία παραμέτρων του φορέα αναφοράς και των μεταβολών αυτών

Μήκος
Μεγαλύτερης
Πλευράς
(Παράμετρος 45)

Ύψος Τοιχοποιίας
(Παράμετρος 46)

Κατηγορίας
Εδάφους
(Παράμετρος
52)

Αρχικός
Φορέας

L  15m
 L  21.5t  .  

h  5.6m
 h  8t  . 

Κατηγορία
Εδάφους Α

Επίλυση 1

L  20m
 L  28.6t  .  

h  5.6m
 h  8t  . 

Κατηγορία
Εδάφους Α

L  15m
 L  21.5t  .  

h  7.5m
 h  10.7t  .  

Κατηγορία
Εδάφους Α

L  15m
 L  21.5t  .  

h  5.6m
 h  8t  . 

Κατηγορία
Εδάφους Β,Γ

L  15m
 L  21.5t  .  

h  5.6m
 h  8t  . 

Κατηγορία
Εδάφους Α

L  15m
 L  21.5t  .  

h  5.6m
 h  8t  . 

Κατηγορία
Εδάφους Α

(μεταβολή
παραμέτρου
45)

Επίλυση 2
(μεταβολή
παραμέτρου
46)

Επίλυση 3
(μεταβολή
παραμέτρου
52)

Επίλυση 4
(μεταβολή
παραμέτρου
40)

Επίλυση 5
(μεταβολή
παραμέτρου
49)

Σύνδεση
Κεκλιμένων
στοιχείων με
Τοιχοποιία
(Παράμετρος 40)
Καλή σύνδεση με
τοιχοποιία και
στις δύο
διευθύνσεις
Καλή σύνδεση με
τοιχοποιία και
στις δύο
διευθύνσεις
Καλή σύνδεση με
τοιχοποιία και
στις δύο
διευθύνσεις
Καλή σύνδεση με
τοιχοποιία και
στις δύο
διευθύνσεις
Καλή σύνδεση με
τοιχοποιία, χωρίς
αγκύρωση κάθετα
στις μεγαλύτερες
πλευρές
Καλή σύνδεση με
τοιχοποιία και
στις δύο
διευθύνσεις

Ανοίγματα
(Παράμετρος
49)

Δεν
υπάρχουν

Δεν
υπάρχουν

Δεν
υπάρχουν

Δεν
υπάρχουν

Δεν
υπάρχουν

Υπάρχουν σε
απόσταση
μικρότερη
από 1.2m
από γωνία
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Αρχικός φορέας αναφοράς

Aυπέρβ=43.80m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.22sec

Aυπέρβ==32.41m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.54sec

Aυπέρβ=32.34m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.22sec

Aυπέρβ=25.62m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.54sec



Επίλυση 1 (μεταβολή παραμέτρου 45 από L  15.0m  L  20m δηλαδή από κατηγορία Γ => Δ)

Aυπέρβ=75.2m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.80sec

Aυπέρβ=86.5m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.11sec

Aυπέρβ=47.5m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.80sec

Aυπέρβ=78.5m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.11sec
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Επίλυση 2 (μεταβολή παραμέτρου 46 από h  5.6m  h  7.5m δηλαδή από προτεινόμενη κατηγ. B => Γ)

Aυπέρβ=66.8m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.53sec

Aυπέρβ=63.1m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.99sec

Aυπέρβ=64.1m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.53sec

Aυπέρβ=63.7m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.99sec



Επίλυση 3 (μεταβολή παραμέτρου 52 από έδαφος κατηγορίας Α σε κατηγορία Β,Γ)

Aυπέρβ=52m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.23sec

Aυπέρβ=49m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.94sec

Aυπέρβ=43.m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.23sec

Aυπέρβ=40m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.94sec
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Επίλυση 4 (μεταβολή παραμέτρου 40 από «καλή σύνδεση με τοιχοποιία με αγκύρωση σε διάζωμα και
κατά τις δύο διευθύνσεις» σε «καλή σύνδεση με τοιχοποιία, με αγκύρωση σε διάζωμα μακρών
πλευρών»)

Aυπέρβ=51.2m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.95sec

Aυπέρβ=53.3m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.23sec

Aυπέρβ=41m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.95sec

Aυπέρβ=41.3m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.23sec



Επίλυση 5 (Ανοίγματα κοντά στις γωνίες - απόσταση από γωνία): Ο συντελεστής που προκύπτει από την
ανάλυση που ακολουθεί αντιπροσωπεύει περισσότερο την επιρροή της ύπαρξης ανοιγμάτων έναντι της
τοιχοποιίας χωρίς ανοίγματα αφού όπως αποδείχθηκε σε προηγούμενη ενότητα, η επιρροή της απόστασης
του πλησιέστερου στη γωνία ανοίγματος, στη συνολική συμπεριφορά του τοίχου, είναι αμελητέα για έναν
τοίχο στον οποίο υφίστανται περισσότερα του ενός ανοίγματα.

Aυπέρβ=9.27m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.81sec

Aυπέρβ=61.4m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.22sec

Aυπέρβ= 0.0m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.81sec

Aυπέρβ=38.5m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.22sec
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Ο προσδιορισμός του συντελεστή συμμετοχής κάθε παραμέτρου θα προκύψει από τη μεταβολή των κύριων
εφελκυστικών τάσεων του φορέα αναφοράς και πιο συγκεκριμένα του εμβαδού υπέρβασης της εφελκυστικής
αντοχής (100kPa) της τοιχοποιίας (δυσμενέστερο εμβαδόν φορέα αναφοράς Aυπέρβ=43.80m2).
Πιο συγκεκριμένα:
Επιρροή παραμέτρου 45 (Σχέση πάχους τοίχου προς μήκος μεγαλύτερης πλευράς):
 ό  ή :

86.5
 2.0  200% 
43.8

Επιρροή παραμέτρου 46 (Σχέση πάχους τοίχου προς ύψος πλευράς):  ό  ή :
Επιρροή παραμέτρου 52 Κατηγορία Εδάφους:  ό  ή :

66.8
 1.53  1.5 150% 
43.8

52.0
 1.2 120% 
43.8

Επιρροή παραμέτρου 40 (Οριζόντια ή Κεκλιμένα Στοιχεία: συνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία):»
 ό  ή :

53.3
 1.22  1.2 120% 
43.8

Επιρροή παραμέτρου 49 (Ανοίγματα κοντά στις γωνίες - απόσταση από γωνία):
 ό  ή :

61.4
 1.4 140% 
43.8

Συνεπώς μετά από αναγωγή των παραπάνω ποσοστών μεταβολής στη μονάδα προκύπτουν οι ακόλουθοι
συντελεστές συμμετοχής

Επιρροή παραμέτρου 45 a45 

2.0
 1.0
2.0

Επιρροή παραμέτρου 46 a46 

1.5
 0.75
2.0

Επιρροή παραμέτρου 52 a52 

1.2
 0.60
2.0

Επιρροή παραμέτρου 40 a40 

1.2
 0.60
2.0

Επιρροή παραμέτρου 49 a49 

1.4
 0.70
2.0

Προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω οι παραπάνω συντελεστές, κατασκευάστηκε νέο προσομοίωμα ισόγειου
μονόχωρου κτίσματος τύπου Βασιλικής του οποίου οι διαστάσεις πληρούν τα όρια της κατηγορίας Α για κάθε μία
από τις παραπάνω εξετασθείσες παραμέτρους.
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Μήκος Μεγαλύτερης
Πλευράς (Παράμετρος
45)

Ύψος Τοιχοποιίας
(Παράμετρος 46)

Κατηγορίας
Εδάφους
(Παράμετρος
52)

Σύνδεση
Κεκλιμένων
στοιχείων με
Τοιχοποιία
(Παράμετρος
40)

Ανοίγματα
(Παράμετρος 49)

Αρχικός
Φορέας

L  5.0m
 L  8t  . 

h  4.5m
 h  7t  . 

Έδαφος Α

Δεν υπάρχουν

Επίλυση 1

L  7.5m
8t  L  12t  . 

h  4.5m
 h  7t  . 

Έδαφος Α

L  5.0m
 L  8t  . 

h  5.6m
 7t  h  9t  . 

Έδαφος Α

L  5.0m
 L  8t  . 

h  4.5m
 h  7t  . 

Έδαφος B,Γ

L  5.0m
 L  8t  . 

h  5.6m
 h  7t  . 

Έδαφος A

L  5.0m
 L  8t  . 

h  4.5m
 h  7t  . 

Έδαφος Α

Καλή
σύνδεση με
τοιχοποιία
και στις δύο
διευθύνσεις
Καλή
σύνδεση με
τοιχοποιία
και στις δύο
διευθύνσεις
Καλή
σύνδεση με
τοιχοποιία
και στις δύο
διευθύνσεις
Καλή
σύνδεση με
τοιχοποιία
και στις δύο
διευθύνσεις
Καλή
σύνδεση με
τοιχοποιία,
χωρίς
αγκύρωση
κάθετα στις
μεγαλύτερες
πλευρές
Καλή
σύνδεση με
τοιχοποιία
και στις δύο
διευθύνσεις

(μεταβολή
παραμέτρου
45)

Επίλυση 2
(μεταβολή
παραμέτρου
46)

Επίλυση 3
(μεταβολή
παραμέτρου
52)

Επίλυση 4
(μεταβολή
παραμέτρου
40)

Επίλυση 5
(μεταβολή
παραμέτρου
49)



Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

Υπάρχουν σε
απόσταση από
1.2m έως 2.0m
από γωνία

Αρχικός φορέας αναφοράς

Aυπέρβ=1.1m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.47sec

Aυπέρβ=0.01m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.47sec
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Επίλυση 1 (μεταβολή παραμέτρου 45 από L  5.0m  L  7.5m δηλαδή από κατηγ. Α => Β)

Aυπέρβ=3.3m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.18sec



Επίλυση 2 (μεταβολή παραμέτρου 46 από h  4.5m  h  5.6m δηλαδή από κατηγορία Α => Β)

Aυπέρβ=3.1m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.22sec



Aυπέρβ=0.60m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.47sec

Aυπέρβ=0.30m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.22sec

Επίλυση 3 (μεταβολή παραμέτρου 52 από έδαφος κατηγορίας Α σε κατηγορία Β,Γ)

Aυπέρβ=3.6m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.94sec

Aυπέρβ=0.7 m2(εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.94sec
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Επίλυση 4 (μεταβολή παραμέτρου 40 από Κατηγορία Α «καλή σύνδεση με τοιχοποιία με αγκύρωση σε
διάζωμα και κατά τις δύο διευθύνσεις» σε Κατηγορία Β «καλή σύνδεση με τοιχοποιία, με αγκύρωση σε
διάζωμα μακρών πλευρών»)

Aυπέρβ=1.9m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.58sec



Aυπέρβ=0.01m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.58sec

Επίλυση 5 (μεταβολή παραμέτρου 49 - Ανοίγματα κοντά στις γωνίες - απόσταση από γωνία):

Aυπέρβ=1.5m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=24.85sec

Aυπέρβ=2.9m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 100kPa), t=25.46sec

Aυπέρβ= 0.7m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=24.81sec

Aυπέρβ=0.3m2 (εφελκ. αντοχή τοιχ. 150kPa), t=25.46sec

Ο προσδιορισμός του συντελεστή συμμετοχής κάθε παραμέτρου θα προκύψει από τη μεταβολή των κύριων
εφελκυστικών τάσεων του φορέα αναφοράς και πιο συγκεκριμένα του εμβαδού υπέρβασης της αντοχής 100kPa
(δυσμενέστερο εμβαδόν φορέα αναφοράς Aυπέρβ=1.1m2).
Επιρροή παραμέτρου 45 (Σχέση πάχους τοίχου προς μήκος μεγαλύτερης πλευράς): Η μεταβολή ως προς τον
φορέα αναφοράς είναι αύξηση του μήκους της μεγαλύτερης πλευράς του κτίσματος από L  5.0m  L  7.5m
δηλαδή από προτεινόμενη κατηγ. A => B
 ό  ή :

3.3
 3.0  300% 
1.1
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Επιρροή παραμέτρου 46 (Σχέση πάχους τοίχου προς ύψος πλευράς): Η μεταβολή ως προς τον φορέα αναφοράς
είναι αύξηση του ύψους του κτίσματος από h  4.5m  h  5.6m δηλαδή από προτεινόμενη κατηγ. A => B
 ό  ή :

3.1
 2.8  280% 
1.1

Επιρροή παραμέτρου 52 Κατηγορία Εδάφους: Η μεταβολή ως προς τον φορέα αναφοράς αφορά αλλαγή εδάφους
από κατηγορία Α σε κατηγορία B,C
 ό  ή :

3.6
 3.3  330% 
1.1

Επιρροή παραμέτρου 40 (Οριζόντια ή Κεκλιμένα Στοιχεία: συνδέσεις με κατακόρυφα στοιχεία): Η μεταβολή ως
προς τον φορέα αναφοράς αφορά την αλλαγή από «καλή σύνδεση με τοιχοποιία με αγκύρωση σε διάζωμα και
κατά τις δύο διευθύνσεις» σε «καλή σύνδεση με τοιχοποιία, με αγκύρωση σε διάζωμα μακρών πλευρών»
 ό  ή :

1.9
 1.7 170% 
1.1

Επιρροή παραμέτρου 49 (Ανοίγματα κοντά στις γωνίες - απόσταση από γωνία): Ο συντελεστής που ακολουθεί
αντιπροσωπεύει περισσότερο την επιρροή της ύπαρξης ανοιγμάτων έναντι της τοιχοποιίας χωρίς ανοίγματα
 ό  ή :

2.9
 2.6  260% 
1.1

Συνεπώς μετά από αναγωγή των παραπάνω ποσοστών μεταβολής στη μονάδα προκύπτουν οι ακόλουθοι
συντελεστές συμμετοχής

Επιρροή παραμέτρου 45 a45 

3.0
 0.9
3.3

Επιρροή παραμέτρου 46 a46 

2.8
 0.85
3.3

Επιρροή παραμέτρου 52 a52 

3.3
 1.0
3.3

Επιρροή παραμέτρου 40 a40 

1.7
 0.52
3.3

Επιρροή παραμέτρου 49 a49 

2.6
 0.8
3.3

Συνεπώς οι τελικοί συντελεστές θα προκύψουν από το μέσο όρο των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις
παραπάνω αναλύσεις
Επιρροή παραμέτρου 45 a45 

1.0  0.9
 0.95
2.0

Επιρροή παραμέτρου 46 a46 

0.75  0.85
 0.80
2.0

Επιρροή παραμέτρου 52 a52 

0.60  1.0
 0.80
2.0
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Επιρροή παραμέτρου 40 a40 

0.6  0.52
 0.56
2.0

Επιρροή παραμέτρου 49 a49 

0.7  0.8
 0.75
2.0

Στη συνέχεια υπολογίζονται, για λόγους σύγκρισης, η μέγιστη βαθμολογία που προκύπτει από τη μελέτη των
παραπάνω παραμέτρων, η οποία υποδηλώνει τη βέλτιστη περίπτωση κατασκευής τύπου βασιλικής αναφορικά με
τις συγκεκριμένες παραμέτρους και η αντίστοιχη μικρότερη βαθμολογία που υποδηλώνει το ακριβώς αντίθετο.
Μέγιστη Βαθμολογία (Κατηγορία Α σε όλες τις παραμέτρους):
 45  3.0   46  3.0   52  3.0   40  3.0   49  3.0 
0.95  3.0  0.80  3.0  0.80  3.0  0.56  3.0  0.75  3.0  11.6

Ελάχιστη Βαθμολογία:
 45  0.05   46  0.30   52  2.0   40  0.31   49  2.9 
0.95  0.05  0.80  0.60  0.80  2.0  0.56  0.31  0.75  2.9  4.5
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4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Στη παρούσα ενότητα συμπληρώνεται το Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου αναφορικά με τις παραμέτρους που
εξετάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες για τέσσερεις περιπτώσεις μνημείων

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ι. Ν. KOIΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ -

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -

ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑΔΑ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΚΟΝΤΟΓΕΝΝΑΔΑ

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ –

Ι. Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ –

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Παράμετρος 45

Κατηγορία Γ

Κατηγορία Γ

Κατηγορία Β

Κατηγορία Γ

Παράμετρος 46

Κατηγορία Γ

Κατηγορία Α

Κατηγορία Β

Κατηγορία Β

Παράμετρος 52

Κατηγορία Α

Κατηγορία Β,Γ

Κατηγορία Ε

Κατηγορία Α

Παράμετρος 40

Κατηγορία Β

Κατηγορία Γ

Κατηγορία Β

Κατηγορία Β

Παράμετρος 49

Κατηγορία Α

Κατηγορία Γ

Κατηγορία Β

Κατηγορία Α

Βαθμολογία με βάση τις παραπάνω παραμέτρους

5.59

6.87

5.75

6.07

Βαθμολογία που παρατέθηκε στο Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου
Δείκτης Δομικής
Τρωτότητας

53.13

44.74

42.50

56.25

Δείκτης
Σεισμικής
Τρωτότητας

27.00

25.50

45.90

75.00

Δείκτης
Παθολογίας

25.00

25.00

25.00

75.00

Τελικός
Δείκτης
Τρωτότητας

105.13

95.24

113.40

206.25

Από τον προηγούμενο πίνακα προκύπτει ότι τα τρία από τα τέσσερα μνημεία διατηρούν τη σειρά προτεραιότητας
που είχαν στο Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου (1. Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου, 2. Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου,
3. Ι.Ν. Ταξιαρχών) ως προς την αναγκαιότητα ενίσχυσης με κριτήριο το δείκτη τρωτότητας. Ωστόσο, παρουσιάζεται
σημαντική απόκλιση στην περίπτωση του 4ου μνημείου (Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου-2η στήλη) όπου αποκλειστικά με τις
παραμέτρους που εξετάστηκαν, το μνημείο καταλήγει τελευταίο σε προτεραιότητα αφού λαμβάνει τη μεγαλύτερη
βαθμολογία, σε αντίθεση με την εξέταση που είχε γίνει στο Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου (Ο.Α.Σ.Π.
2016) όπου εκεί έλαβε τη μικρότερη βαθμολογία και ως εκ τούτου τη πρώτη θέση σε προτεραιότητα. Η απόκλιση
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αυτή τονίζεται ότι έχει προέλθει επειδή στην παρούσα βαθμολόγηση δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι παράμετροι της
παθολογίας και της εδαφικής επιτάχυνσης που στην περίπτωση του μνημείου αυτού είναι οι δυσμενέστερες.
Συμπεραίνεται επομένως, ότι δεν είναι ορθό να εξάγονται συμπεράσματα από τη μελέτη μόνο των παραπάνω πέντε
παραμέτρων αλλά είναι απαραίτητη η επέκταση της παρούσας έρευνας και στις υπόλοιπες παραμέτρους.
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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ‘Κατηγοριοποίηση δομικών τύπων
μνημείων και προσδιορισμός παραμέτρων που επηρεάζουν την δομική τους συμπεριφορά’
πραγματοποιήθηκε μια αρχική προσέγγιση ώστε να καθοριστούν τα κριτήρια για την εκτίμηση
σεισμικού κινδύνου ελεύθερα ιστάμενων κιόνων (δομικός τύπος F).
Στο πρώτο μέρος του ερευνητικού προγράμματος πραγματοποιήθηκε μια εκτενής
έρευνα για το πλήθος των μεμονωμένων κιόνων στον ελλαδικό χώρο, καθώς και των
γεωμετρικών τους δεδομένων, την παθολογία και των περιβαλλοντικών συνθηκών των
περιοχών που εντοπίζονται (εδαφικές συνθήκες και το σεισμοτεκτονικό περιβάλλον).
Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε ένα δελτίο προσεισμικού ελέγχου με σκοπό τον υπολογισμό
του δείκτη τρωτότητας των μεμονωμένων κιόνων. Ο δείκτης τρωτότητας καθορίζεται μέσω
βαθμολόγησης διαφόρων παραμέτρων, όπως η γεωμετρία (ύψος και διάμετρος κίονα,
αριθμός σπονδύλων), η κατηγορία του εδάφους έδρασης/θεμελίωσης, καθώς και η σεισμική
ζώνη της περιοχής του εξεταζόμενου κίονα [1]. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης τρωτότητας
υπολογίζεται μέσω της βαθμολόγησης των παρακάτω γεωμετρικών και περιβαλλοντικών
παραμέτρων:
1. Διάμετρος επιφάνειας έδρασης κατώτατου σπονδύλου
2. Αριθμός σπονδύλων
3. Ύπαρξη εμπολίων ή γόμφων
4. Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας
5. Ύπαρξη κοντινών ρηγμάτων
6. Κατηγορία εδάφους
7. Περιβαλλοντικού κίνδυνοι
8. Απώλεια μάζας
9. Κατάσταση διατήρησης αρμών
10. Μέγιστη σχετική μετατόπισης σπονδύλων
11. Παθολογία – κατάσταση διατήρησης θεμελίωσης
12. Ιστάμενος κίονας από την Αρχαιότητα ή αναστηλωμένος
Στο δεύτερο μέρος του ερευνητικού προγράμματος, εξετάστηκε με αριθμητικές
μεθόδους η επιρροή ορισμένων εκ των προαναφερθέντων παραμέτρων. Τα αποτελέσματα
που παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας τεχνικής έκθεσης, αξιολογούνται
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και χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της βαθμολόγησης των παραμέτρων και της
σπουδαιότητας.

1.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Καθώς δεν ήταν εφικτό να εξεταστούν όλες οι παράμετροι στα πλαίσια του παρόντος
ερευνητικού προγράμματος, επιλέχθηκαν για τις αριθμητικές αναλύσεις ορισμένες εκ των
κρισιμότερων (βάση βιβλιογραφίας). Συνεπώς, αποφασίστηκε να καθοριστεί μέσω
αριθμητικών αναλύσεων η επιρροή του «μεγέθους» του κίονας, της λυγηρότητας του κίονα,
του αριθμού των σπονδύλων καθώς και των σεισμικών ζωνών. Για όλες τις παραμέτρους
ορίστηκαν άνω και κάτω όρια τιμών, βασιζόμενα σε ρεαλιστικά δεδομένα από την έρευνα που
είχε πραγματοποιηθεί στο πρώτο μέρος του ερευνητικού [1], και για τις ενδιάμεσες τιμές
πραγματοποιήθηκαν αριθμητικές αναλύσεις. Πιο συγκεκριμένα εξετάστηκαν οι εξής
παράμετροι:
1. ‘Μέγεθος’ κίονα
Για την εκτίμηση της επιρροής του μεγέθους του κίονα στην ευστάθεια ενός
κίονα πραγματοποιήθηκαν αριθμητικές αναλύσεις για πέντε διαφορετικές
διαμέτρους επιφάνειας έδρασης του κατώτατου σπονδύλου. Συγκεκριμένα
εξετάστηκαν οι διάμετροι D=0.45m, 0.60m, 0.80m, 1.00m και 1.50m για
διάφορες λυγηρότητες, δηλαδή για διάφορα ύψη κίονα.
2. Λυγηρότητα κίονα (λ= Ύψος/Διάμετρος βάσης)
Η αδιάστατη λυγηρότητα ενός κίονα προσδιορίζεται ως το πηλίκο του ύψους
του προς την διάμετρο της βάσης του. Για όλες τις προαναφερόμενες
διαμέτρους της βάσης κίονα πραγματοποιήθηκαν αριθμητικές αναλύσεις για
λυγηρότητες κυμαινόμενες από 5.5 έως 9.5 (με βήμα 0.5).
3. Αριθμός σπονδύλων
Η επιρροή του αριθμού των σπονδύλων εξετάζεται χρησιμοποιώντας έναν κίονα
μεσαίου «μεγέθους» και πιο συγκεκριμένα έναν κίονα με διάμετρο επιφάνειας
έδρασης 0.80m. O κίονας προσομοιώνεται αποτελούμενος από 4, 5 και 6
σπονδύλους και η σύγκριση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων σε όρους
μετακινήσεων χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης
παραμέτρου.
4. Μονολιθικός κίονας
Σε συνέχεια και σε συνάρτηση με την παράμετρο του αριθμού των σπονδύλων
εξετάζεται και η περίπτωση του μονολιθικού κίονα για όλες τις
προαναφερόμενες τιμές μεγέθους και λυγηροτήτων.
5. Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας
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Βάση του ΕΑΚ και του ελληνικού προσαρτήματος του Ευρωκώδικα 8, ο
ελλαδικός χώρος χωρίζεται σε τρείς ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας. Η
επιτάχυνση του εδάφους για την ζώνη Ι 0.16g, για την ζώνη ΙΙ 0.24g και για την
ζώνη ΙΙΙ 0.36g . Για τον προσδιορισμό της επιρροής της σεισμικής ζώνης της
περιοχής που εντοπίζεται ένας κίονας όλες οι σεισμικές καταγραφές που
χρησιμοποιήθηκαν στις αριθμητικές αναλύσεις κανονικοποιήθηκαν στις τρείς
σεισμικές ζώνες βάση του EPA των δύο οριζοντίων συνιστωσών.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι παραμετρικές αναλύσεις πραγματοποιούνται σε
ελεύθερα ιστάμενους κίονες χωρίς βλάβες. Βλάβες, όπως μετατοπίσεις σπονδύλων που
οδηγούν σε απώλεια επαφής μεταξύ των σπονδύλων, ρωγμές στο δομικό υλικό, κλίση του
κίονα ως προς την κατακόρυφο είναι παράμετροι κρίσιμοι για την ευστάθεια ενός κίονα, οι
οποίες θα πρέπει αν αξιολογηθούν σε ένα μελλοντικό ερευνητικό πρόγραμμα.
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2

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για τις παραμετρικές αριθμητικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε ο κώδικας 3DEC της
εταιρείας Itasca Consulting Group, Inc. Ο κώδικας είναι βασισμένος στη μέθοδο των διακριτών
στοιχείων (Discrete Element Method) και σχεδιάστηκε αρχικώς για τη μελέτη της
συμπεριφοράς βραχομαζών, οι οποίες θεωρούνται ως ένα σύνολο διακεκριμένων στερεών
σωμάτων [2]. Στον κώδικα το πρόβλημα της ασυνέχειας αντιμετωπίζεται ως οριακή συνθήκη,
ενώ επιτρέπονται μεγάλες μετατοπίσεις και στροφές, συμπεριλαμβανομένων της ολίσθησης
μεταξύ των σωμάτων, το άνοιγμα ρωγμών καθώς και πλήρη αποκόλληση των σωμάτων, ενώ
ανιχνεύονται νέες επαφές καθώς συνεχίζεται η υπολογιστική διαδικασία. Στις περιοχές όπου
τα άκαμπτα σώματα βρίσκονται σε επαφή υπολογίζονται τα εντατικά μεγέθη όπως η τριβή, η
διατμητική και αξονική δύναμη κ.α. από τις εξισώσεις ισορροπίας κάθε σώματος. Με τον
κώδικα 3DEC η αλληλεπίδραση μεταξύ των σωμάτων (σπονδύλων) μπορεί να λαμβάνει χώρα
σε πολλά σημεία, οι επιφάνειες των επαφών υποδιαιρούνται δηλαδή σε δευτερεύουσες
ομάδες επιφανειών. Οι δευτερεύουσες αυτές επιφάνειες είναι διαφόρων τύπων: κορυφή με
κορυφή, ακμή με ακμή, κορυφή με ακμή, κορυφή με πλευρά, ακμή με πλευρά και πλευρά με
πλευρά. Στην περίπτωση των κιονοστοιχιών, η δυναμική συμπεριφορά των οποίων διέπεται
κυρίως από την ολίσθηση και τον λικνισμό των λίθων, δηλαδή από τις δυνάμεις που
αναπτύσσονται στις επαφές των λίθων, ο κώδικας 3DEC μπορεί να ικανοποιήσει τις βασικές
απαιτήσεις του προβλήματος. Οι τιμές των δυσκαμψιών των ελατηρίων των επαφών που
χρησιμοποιήθηκαν στις αριθμητικές αναλύσεις είναι ίσες με kN = 5×109 Pa/m στην ορθή
(κάθετη) διεύθυνση και ks = 1×109 Pa/m στη διαμήκη διεύθυνση. Οι τιμές έχουν προκύψει από
σύγκριση αριθμητικών αποτελεσμάτων με αντίστοιχα δεδομένα από πειράματα σε ελεύθερα
ιστάμενους κίονες που έχουν πραγματοποιηθεί στη σεισμική τράπεζα του Εργαστηρίου
Αντισεισμικής Τεχνολογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο [3, 4, 5].

Σχήμα 2.1. Λικνισμός και ολίσθηση των σπονδύλων ενός ανεξάρτητου κίονα - Εικόνα
από αριθμητικές αναλύσεις με τον κώδικα 3DEC.
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2.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΕΓΕΡΣΕΩΝ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παράγραφο 2.1, λόγω της σπονδυλωτής κατασκευής
τους, η σεισμική συμπεριφορά ελεύθερα ιστάμενων κιόνων είναι εξαιρετικά μη-γραμμική και
ευαίσθητη ακόμα και σε μικρές αλλαγές στη γεωμετρία ή στα χαρακτηριστικά της σεισμικής
διέγερσης. Συνεπώς η επιλογή των σεισμικών διεγέρσεων για τις παραμετρικές αναλύσεις
είναι κρίσιμη. Με σκοπό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, η επιλογή των σεισμικών
διεγέρσεων έγινε με γνώμονα να υπάρχει ευρύ φάσμα συχνοτικού περιεχομένου (ιδιαιτέρως
όσον αφορά τη δεσπόζουσα περίοδο) και μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης. Συνεπώς για τον
καθορισμό των σεισμικών καταγραφών χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα προγενέστερου
ερευνητικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, επιλέχθησαν τρεις σεισμικές διεγέρσεις από τις
καταγραφές που έχουν προταθεί από τον Ι.Ν. Ψυχάρη [6, 7] για την αριθμητική διερεύνηση
και τον σχεδιασμό των αποκαταστάσεων των μνημείων της Ακρόπολης:
•

Η σεισμική διέγερση που καταγράφηκε στο πρώτο υπόγειο του Μετρό του
Συντάγματος (Syntagma Metro station B) σε βάθος περίπου 7.0 m από την
επιφάνεια του εδάφους κατά τη διάρκεια του σεισμού της Αθήνας στις 7
Σεπτεμβρίου 1999. Ο σεισμός ήταν μεγέθους Μw =5.9. Ο σταθμός καταγραφής
βρισκόταν πάνω σε σκληρό έδαφος περίπου 20km από το επίκεντρο. Η μέγιστη
επιτάχυνση που καταγράφηκε ήταν 0.11g.

•

Μια καταγραφή από τον σεισμό μεγέθους Μw =6.5 στην Κοζάνη στις 13-051995. Η επιλεχθείσα καταγραφή είναι από τον σταθμό που βρισκόταν στη
Νομαρχία περίπου 14km από το επίκεντρο. . The selected seismic input motion
was recorded in the prefecture building of the town located approximately 14
km away from the epicenter. Η μέγιστη επιτάχυνση της καταγραφής είναι
0.21g.

•

Η σεισμική καταγραφή από τον σταθμό στην Wonderland Ave για τον σεισμό
μεγέθους Μw =6.7 στο Νόρθριτζ της Καλιφόρνια (ΗΠΑ), που έλαβε χώρα στις 17
Ιανουαρίου του 1994. Ο σταθμός περίπου 23km από το επίκεντρο κατέγραψε
μέγιστη επιτάχυνση ίση με 0.17g.

Όλες οι σεισμικές καταγραφές που χρησιμοποιήθηκαν στις αριθμητικές αναλύσεις
κανονικοποιήθηκαν στις τρείς σεισμικές ζώνες βάση του EPA των δύο οριζοντίων συνιστωσών
Σε όλα τα αριθμητικά μοντέλα εισήχθησαν οι δυο οριζόντιες συνιστώσες της σεισμικής
διέγερσης. Τα κύρια χαρακτηριστικά των σεισμικών διεγέρσεων δίνονται στον Πίνακα 2.1. Στο
σχήμα 2.2 δίνονται οι χρονοϊστορίες επιταχύνσεων των επιλεγμένων καταγραφών και στο
σχήμα 2.3 δίνονται τα αντίστοιχα φάσματα ψευδοεπιταχύνσεων (ζ=5%).
Πίνακας 2.1 Χαρακτηριστικά σεισμικών διεγέρσεων
Α/Α
1

Σεισμός
Νόρθριτζ
Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Ημερομηνία
17-01-1994

Καταγραφή
Los Angeles
Wonderland Ave.

Έδαφος
A

2

Αθήνα, Ελλαδα

07-09-1999

Syntagma Metro B

Stiff soil

pga [g]
L:
T:
L:

0.112
0.172
0.109
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3

Κοζάνι, Ελλάδα

13-05-1995

Kozani Prefecture Blg.

A

:
L:
T:

0.086
0.208
0.143

Σχήμα 2.2 Χρονοϊστορίες επιταχύνσεων των επιλεγμένων καταγραφών
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Σχήμα 2.3 Φάσμα ψευδοεπιταχύνσεων (ζ=5%) των επιλεγμένων καταγραφών
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2.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
2.3.1 Γενικά
Με σκοπό την αξιολόγηση της επιρροής των διαφόρων παραμέτρων στη σεισμική
συμπεριφορά ιστάμενων κιόνων χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο ευστάθειας ο συντελεστής μ, ο
οποίος ορίζεται ως το πηλίκο της μέγιστης μετατόπισης στην κορυφή του κίονα προς τη
διάμετρο της βάσης του (δηλαδή τη διάμετρο του κατώτερου σπονδύλου):
µ=

umax
Dbase

[Εξ.2.1]

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 594 αριθμητικές αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων
συνοψίζονται στα ακόλουθα διαγράμματα (Σχήματα 2.4-2.9).
2.3.2 Αποτελέσματα
Στα σχήματα 2.4 έως 2.9 δίνονται τα αποτελέσματα των αριθμητικών αναλύσεων των πολύσπόνδυλων και των μονολιθικών κιόνων για τις σεισμικές καταγραφές του Συντάγματος, της
Κοζάνης και του Νόρθριτζ κανονικοποιημένες στις τρεις σεισμικές ζώνες. Κάθε διάγραμμα
περιέχει τα αποτελέσματα ενός μεγέθους κίονα, δηλαδή μιας συγκεκριμένης διαμέτρου στη
βάση του. Στον κατακόρυφο άξονας των διαγραμμάτων δίνεται ο συντελεστής μ και στον
οριζόντιο η λυγηρότητα του κίονα. Στις αναλύσεις που παρατηρήθηκε κατάρρευση του κίονα ο
συντελεστής μ τέθηκε ίσος με μονάδα.
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Σχήμα 2.4. Αποτελέσματα αναλύσεων για πολύ-σπόνδυλους κίονες που υποβάλλονται στη
σεισμική διέγερση από την καταγραφή του Συντάγματος στον σεισμό της Αθήνας
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Σχήμα 2.5. Αποτελέσματα αναλύσεων για πολύ-σπόνδυλους κίονες που υποβάλλονται στη
σεισμική διέγερση από την καταγραφή στον σεισμό της Κοζάνης
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Σχήμα 2.6. Αποτελέσματα αναλύσεων για πολύ-σπόνδυλους κίονες που υποβάλλονται στη
σεισμική διέγερση από την καταγραφή στον σεισμό του Νόρθριτζ
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Σχήμα 2.7. Αποτελέσματα αναλύσεων για μονολιθικούς κίονες που υποβάλλονται στη σεισμική
διέγερση από την καταγραφή του Συντάγματος στον σεισμό της Αθήνας
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Σχήμα 2.8. Αποτελέσματα αναλύσεων για μονολιθικούς κίονες που υποβάλλονται στη σεισμική
διέγερση από την καταγραφή στον σεισμό της Κοζάνης
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Σχήμα 2.9. Αποτελέσματα αναλύσεων για μονολιθικούς κίονες που υποβάλλονται στη σεισμική
διέγερση από την καταγραφή στον σεισμό του Νόρθριτζ
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3

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το σύστημα βαθμολόγησης των παραμέτρων είναι βασισμένο και ευθυγραμμισμένο με το
προτεινόμενο στο πρώτο μέρος του ερευνητικού προγράμματος Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου
[1]. Η κλίμακα της βαθμολογίας είναι μεταξύ 1 και 3, με το 1 να αντιπροσωπεύει την
δυσμενέστερη για την ευστάθεια ενός κίονα βαθμολόγηση. The rating scale of the various
parameters is set within the margins from 1 to 3, with 1 corresponding to the most unfavorable
situation, meaning the parameter undermines the stability of the column.
Ο δείκτης τρωτότητας ορίζεται και υπολογίζεται ως το άθροισμα των βαθμών των παραμέτρων
αφού έχουν αυτοί πολλαπλασιαστεί με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Στις επόμενες
παραγράφους παρουσιάζονται η βαθμονόμηση και οι συντελεστές βαρύτητας όπως αυτοί
προέκυψαν από τα αποτελέσματα των αριθμητικών αναλύσεων.

3.2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
3.2.1 Παράμετρος ‘Μέγεθος κίονα’
Το μέγεθος του κίονα ενσωματώνεται στον υπολογισμό του δείκτη τρωτότητας μέσω της
διάστασης της διαμέτρους της βάσης του. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων (Σχήμα 3.1)
αποδεικνύεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις (ανεξαρτήτως λυγηρότητας ή σεισμικής
καταγραφής ή έντασης) οι κίονες με τη μικρότερη διάμετρο (D=0.45m) παρουσιάζουν
μεγαλύτερες σχετικές μετατοπίσεις (και μεγαλύτερο συντελεστή μ), ενώ οι κίονες με την
μεγαλύτερη εξεταζόμενη διάμετρο (D=1.50m) το αντίθετο. Συνεπώς όσο αυξάνεται το μέγεθος
του κίονα αυξάνεται και η ευστάθεια του.
Στο σχήμα 3.1 δίνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων των αριθμητικών αναλύσεων
πολύ-σπόνδυλων κιόνων με διαφόρων μεγεθών.
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Σχήμα 3.1. Σύγκριση αποτελεσμάτων πολύ-σπόνδυλων κιόνων διαφόρων μεγεθών

Για τον προσδιορισμό του βαθμού της κάθε διαμέτρου και την κατηγοριοποίηση τους
σε συνάρτηση με το προτεινόμενο στο πρώτο μέρος του ερευνητικού προγράμματος δελτίου
προσεισμικού ελέγχου [1] γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές και βήματα υπολογισμού:
1. Ο βαθμός για κίονες με διάμετρο 1.5m ή μεγαλύτερο τίθεται ίσος με 3.
2. Τα αποτελέσματα των κιόνων με την μεγαλύτερη εξεταζόμενη διάμετρο (D=1.50m)
τίθεται ως βάση αναφοράς για τα αποτελέσματα των υπολοίπων μεγεθών, τα οποία
κανονικοποιούνται με την ακόλουθη εξίσωση (Εξ. 3.1):
rD = 3 ⋅ (µD=1.50m / µD )

[Ex.3.1]

Ο υπολογισμός του συντελεστή rD πραγματοποιείται για όλες τις λυγηρότητες και όλες τις
σεισμικές διεγέρσεις (τρείς καταγραφές και τρείς σεισμικές ζώνες). Ο μέσος όρος των
υπολογισμών δίνεται ανά διάμετρο/μέγεθος στον Πίνακα 3.1.
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Πίνακας 3.1 Μέσος όρος του συντελεστή rD ανά εξεταζόμενη διάμετρο
Διάμετρος
[m]

rD = 3 ⋅ (µD=1.50m / µD )

0.45

0.80

0.60

1.10

0.80

1.65

1.00

2.30

1.50

3.00

Στη συνέχεια βασιζόμενοι στις τιμές του Πίνακα 3.1 προτείνονται
κατηγορίες και βαθμολογίες για την παράμετρο του ‘Μεγέθους’ του κίονα:

οι ακόλουθες

Πίνακας 3.2 Κατηγορίες και βαθμολογία για την παράμετρο ‘Μέγεθος κίονα’
Διάμετρος

Βαθμός

DΒάση≤0.60m

0.80

0.60m≤DΒάση<0.80m

1.10

0.80m≤DΒάση<1.00m

1.65

1.00m≤DΒάση<1.50m

2.30

1.50m≤DΒάση

3.00

3.2.2 Λυγηρότητα
Από τα αποτελέσματα των αριθμητικών αναλύσεων τόσο των πολύ-σπόνδυλων όσο και των
μονολιθικών κιόνων δεν επετεύχθη η ασφαλής εξαγωγή συμπερασμάτων γα την επιρροή της
λυγηρότητας στην ευστάθεια του. Εν γένει όταν αυξάνεται η λυγηρότητα, αυξάνεται ο
συντελεστής μ και μειώνεται η ευστάθεια του κίονα, ωστόσο από τις αναλύσεις δεν
μπορούσαν να προσδιοριστούν σαφή όρια ώστε να υπάρξει κατηγοριοποίηση της
παραμέτρους και βαθμονόμηση της.
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3.2.3 Αριθμός σπονδύλων
Βάση των αποτελεσμάτων των αριθμητικών αναλύσεων, ο αριθμός των σπονδύλων επηρεάζει,
σε μικρό σχετικά βαθμό, την ευστάθεια του κίονα, όταν υποβάλλεται σε σεισμικές διεγέρσεις.
Όταν ο αριθμός των σπονδύλων αυξάνεται, αυξάνεται και η ευστάθεια του κίονα.

Σχήμα 3.2. Σύγκριση αποτελεσμάτων για διαφορετικούς αριθμούς
σπονδύλων
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Σχήμα 3.3. Σύγκριση αποτελεσμάτων πολύ-σπόνδυλων και μονολιθικών κιόνων.
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Για τον καθορισμό των ορίων κατηγοριοποίησης και τη βαθμονόμηση της παραμέτρου
‘Αριθμός σπονδύλων’ σε συνάρτηση με το προτεινόμενο στο πρώτο μέρος του ερευνητικού
προγράμματος δελτίου προσεισμικού ελέγχου [1] γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές και τα
ακόλουθα βήματα υπολογισμού:
1. Ο βαθμός κιόνων με αριθμό σπονδύλων 6 ή μεγαλύτερο τίθεται ίσος με 3.
2. Τα αποτελέσματα των κιόνων με αριθμό σπονδύλων 6 τίθεται ως βάση αναφοράς για
τα αποτελέσματα των υπολοίπων, τα οποία κανονικοποιούνται με την ακόλουθη
εξίσωση (Εξ. 3.2):
rNDrums = 3 ⋅ (µNDrums=6 / µNDrums )

[Ex.3.1]

Ο υπολογισμός του συντελεστή rNDrums πραγματοποιείται για όλες τις λυγηρότητες και όλες τις
σεισμικές διεγέρσεις (τρείς καταγραφές και τρείς σεισμικές ζώνες). Ο μέσος όρος των
υπολογισμών ανά αριθμό σπονδύλων δίνεται στον Πίνακα 3.3.
Πίνακας 3.3 Μέσος όρος του συντελεστή rNDrums ανά αριθμό σπονδύλων
Αριθμός σπονδύλων

rNDrums = 3 ⋅ (µNDrums=6 / µNDrums )

1 (Μονολιθικός κίονας)

1.10

4

2.05

5

2.51

6

3.00

Στη συνέχεια βασιζόμενοι στις τιμές του Πίνακα 3.3 προτείνονται οι ακόλουθες
κατηγορίες και βαθμολογίες για την παράμετρο του ‘Αριθμός σπονδύλων’ του κίονα:
Πίνακας 3.4 Κατηγορίες και βαθμολογία για την παράμετρο ‘Αριθμός σπονδύλων’
Αριθμός σπονδύλων

Βαθμός

NDrums=1 (Μονολιθικός κίονας)

1.00

1<NΣπόνδυλοι≤4

2.00

4< NΣπόνδυλοι ≤6

2.50

6< NΣπόνδυλοι

3.00
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3.2.4 Ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας
Η ένταση του σεισμικού φαινομένου επηρεάζει σημαντικά την ευστάθεια ενός ελεύθερα
ιστάμενου κίονα (Σχήμα 3.4). Συνεπώς, η περιοχή του εξεταζόμενου κίονα είναι κρίσιμος για
τον υπολογισμό του δείκτη τρωτότητας του.
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Σχήμα 3.4. Σύγκριση αποτελεσμάτων για τις τρείς ζώνες σεισμικές επικινδυνότητας στον
ελλαδικό χώρο.
Για τον προσδιορισμό του βαθμού της κάθε σεισμικής ζώνης σε συνάρτηση με το
προτεινόμενο στο πρώτο μέρος του ερευνητικού προγράμματος δελτίου προσεισμικού
ελέγχου [1] γίνονται οι ακόλουθες παραδοχές και βήματα υπολογισμού:
3. Ο βαθμός για της ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ‘Ι’ τίθεται ίσος με 3.
4. Τα αποτελέσματα των κιόνων για της ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ‘Ι’ τίθενται ως
βάση αναφοράς για τα αποτελέσματα των υπολοίπων ζωνών, τα οποία
κανονικοποιούνται με την ακόλουθη εξίσωση (Εξ. 3.1):
rSeismZones = 3 ⋅ (µ SeismZone =I / µ SeismZone )

[Eξ.3.3]

Ο υπολογισμός του συντελεστή rSeismZone πραγματοποιείται για όλες τις λυγηρότητες και όλα τα
μεγέθη κιόνων. Ο μέσος όρος των υπολογισμών ανά σεισμική ζώνη δίνεται στον Πίνακα 3.5.
Πίνακας 3.5 Μέσος όρος συντελεστή rSeismZone ανά ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας
Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας

rSeismZones = 3 ⋅ (µ SeismZone =I / µ SeismZone )

ZI

3.00

ZII

1.65

ZIII

1.03

Στη συνέχεια βασιζόμενοι στις τιμές του Πίνακα 3.5 προτείνονται
βαθμολογίες για την παράμετρο του ‘Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας’:

οι ακόλουθες
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Πίνακας 3.6 Βαθμολογία για την παράμετρο ‘Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας’
Ζώνη σεισμικής
επικινδυνότητας

Βαθμός

ZI

3.00

ZII

1.65

ZIII

1.00

3.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Για τον υπολογισμό του δείκτη τρωτότητας, κάθε παράμετρος πολλαπλασιάζεται με τον
συντελεστή βαρύτητας που της έχει οριστεί. Ο συντελεστής βαρύτητας αντιπροσωπεύει την
σπουδαιότητα της κάθε παραμέτρου στην ευστάθεια ενός μεμονωμένου κίονα συγκριτικά με
τις υπόλοιπες παραμέτρους.
Για τον προσδιορισμό και υπολογισμό του συντελεστή βαρύτητας εφαρμόστηκε η
ακόλουθη μεθοδολογία:
1. Κατασκευάζεται ένα μοντέλο προσομοίωσης κίονα με γεωμετρικά χαρακτηριστικά
μεσαίου μεγέθους, συχνά εμφανιζόμενου στον ελλαδικό χώρο σύμφωνα με το [1],
το οποίο χρησιμοποιείται ως μοντέλο αναφοράς. Το ύψος του εν λόγω κίονα είναι
6.00m, η διάμετρος της βάσης του 1.00m και ο αριθμός των σπονδύλων του 5. Ως
ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας λαμβάνεται υπόψη η ζώνη ΙΙ.
2. Κάθε εξεταζόμενη παράμετρος μεταβάλλεται και μοντελοποιείται δύο φορές. Στην
πρώτη διαφοροποίηση μεταβάλλεται η παράμετρος σε τέτοιο βαθμό ώστε να
μειώνεται η κατηγορία της ενώ στην δεύτερη διαφοροποίηση μεταβάλλεται
αντίστροφα ώστε να αυξάνεται η κατηγορία βαθμολόγησης της. Για κάθε
διαφοροποίηση – μοντέλο προσομοίωσης υπολογίζεται ο συντελεστής μ. Στον
Πίνακα 3.7 δίνονται αναλυτικά τα δεδομένα του μοντέλου αναφοράς και των
υπόλοιπων μοντέλων προσομοίωσης που κατασκευάσθηκαν για τον υπολογισμό
του συντελεστή βαρύτητας.
Για την αριθμητική ανάλυση του μοντέλου αναφοράς και των υπόλοιπων μοντέλων
προσομοίωσης χρησιμοποιήθηκε ως σεισμική διέγερση η καταγραφή στο Μετρό του
Συντάγματος, τα δεδομένα της οποίας έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στον κεφάλαιο 2.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συντελεστές βαρύτητας έχουν υπολογισθεί μόνο για τις
παραμέτρους που εξετάστηκαν αναλυτικά στο δεύτερο μέρος του ερευνητικού προγράμματος
και παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Για τον συνολικό υπολογισμό του δεικτή
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τρωτότητας απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση ώστε να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό και
οι υπόλοιπες παράμετροι.
Πίνακας 3.7 Δεδομένα μοντέλων προσομοίωσης για τον προσδιορισμό των
συντελεστών βαρύτητας
Α/Α

Μοντέλο προσομοίωσης

΄Μέγεθος’ κίονα/
Διάμετρος βάσης [m]

Αριθμός
Ζώνη σεισμικής
σπονδύλων επικινδυνότητας

1

Μοντέλο αναφοράς

1.00

2

1η Διαφοροποίηση – Μείωση
διαμέτρου βάσης

0.80

3

1η Διαφοροποίηση – Αύξηση
διαμέτρου βάσης

1.50

4

2η Διαφοροποίηση – Μείωση
αριθμού σπονδύλων

1

5

2η Διαφοροποίηση – Αύξηση
αριθμού σπονδύλων

10

6

3η Διαφοροποίηση Χαμηλότερη
σεισμική ζώνη

7

3η Διαφοροποίηση – Υψηλότερη
σεισμική ζώνη

5
ZII

1.00
5

ZI

5

ZIII

Πίνακας 3.8 Υπολογισμένοι συντελεστές μ ανά μοντέλο προσομοίωσης
Α/Α

Μοντέλο προσομοίωσης

µ=

umax
Dbase

1

Μοντέλο αναφοράς

0.19

2

1η Διαφοροποίηση – Μείωση διαμέτρου βάσης

0.27

3

1η Διαφοροποίηση – Αύξηση διαμέτρου βάσης

0.10

4

2η Διαφοροποίηση – Μείωση αριθμού σπονδύλων

0.30

5

2η Διαφοροποίηση – Αύξηση αριθμού σπονδύλων

0.18
Σελίδα Β-27 / 32

Κατηγοριοποίηση δομικών τύπων μνημείων και προσδιορισμός παραμέτρων που επηρεάζουν την δομική τους συμπεριφορά
Oκτώβριος 2018

6

3η Διαφοροποίηση Χαμηλότερη σεισμική ζώνη

0.16

7

3η Διαφοροποίηση – Υψηλότερη σεισμική ζώνη

0.30
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Στον πίνακα 3.8 δίνεται ο υπολογισμένος από τις αναλύσεις για κάθε μοντέλο προσομοίωσης
συντελεστής μ, από τον οποίο μπορεί εν συνεχεία να υπολογιστεί η μεταβολή του (ρ) σε σχέση
με το μοντέλο αναφοράς:
1. Παράμετρος ‘Μέγεθος κίονα’
∆µ

ρModel 2 =

µRe ferenceModel
∆µ

ρModel 3 =

ρ=

µRe ferenceModel

=

µModel 2 − µRe ferenceModel 0.27 − 0.19
=
= 0.42
µRe ferenceModel
0.19

=

µRe ferenceModel − µModel 3 0.19 − 0.10
=
= 0.47
µRe ferenceModel
0.19

ρMax + ρModel 3 0.27 + 0.47
=
= 0.45
2
2

2. Παράμετρος ‘Αριθμός σπονδύλων’
∆µ

ρModel 4 =

µRe ferenceModel
∆µ

ρModel 5 =

µRe ferenceModel

ρ Average =

=

µModel 4 − µRe ferenceModel 0.30 − 0.19
= 0.58
=
0.19
µRe ferenceModel

=

µModel 5 − µRe ferenceModel 0.19 − 0.18
=
= 0.05
0.19
µRe ferenceModel

ρ Model 4 + ρ Model 5
2

=

0.58 + 0.05
= 0.32
2

3. Παράμετρος ‘Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας’
ρ=

∆µ

µRe ferenceModel

ρModel 7 =

ρ Average =

=

µModel 6 − µRe ferenceModel 0.19 − 0.16
=
= 0.15
µRe ferenceModel
0.19

∆µ

µRe ferenceModel

=

µModel 7 − µRe ferenceModel 0.30 − 0.19
=
= 0.58
0.19
µRe ferenceModel

ρ Model 6 + ρ Model 7
2

=

0.15 + 0.58
= 0.37
2

Με σκοπό να μετατραπούν οι μεταβολές του συντελεστή μ όλων των παραμέτρων σε
συντελεστή βαρύτητας και να τεθούν σε κοινή βάση, η μέγιστη μεταβολή ρ, η οποία
αντιστοιχεί στην τιμή ρ για την παράμετρο του μεγέθους του κίονα τίθεται ως τιμή αναφοράς
και ίση με 1.0. Συνεπώς οι συντελεστές βαρύτητας δύναται να υπολογιστούν και να γραφτούν
ως:
1. Παράμετρος ‘Μέγεθος κίονα’
IF =

ρ Average −Parameter 1 0.45
=
= 1.00
ρ Average −Parameter 1 0.45
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2. Παράμετρος ‘Αριθμός σπονδύλων’
IF =

ρ Average −Parameter 2 0.32
=
= 0.71
ρ Average −Parameter 1 0.45

3. Παράμετρος ‘Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας’
IF =

ρ Average −Parameter 3 0.37
=
= 0.82
ρ Average −Parameter 1 0.45

Θα πρέπει να σημειωθεί ξανά ότι ο προσδιορισμός του συντελεστή βαρύτητας εφαρμόζεται
και σχετίζεται μονο με τις παραμέτρους που εξετάστηκαν αριθμητικά.

3.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ
Ως παράδειγμα υπολογισμού δίνεται στον Πίνακα 3.9 ο υπολογισμός του δείκτη τρωτότητας
του μοντέλου αναφοράς αλλά και των υπόλοιπων μοντέλων 2 έως 7 του κεφαλαίου 3.3. Ο
υπολογισμός πραγματοποιείται βάση της ακόλουθης εξίσωσης:
VItotal = rParameter 1 * IFParameter 1 + rParameter 2 * IFParameter 2 + rParameter 3 * IFParameter 3

,

,όπου
•
•
•
•

VItotal είναι ο δείκτης τρωτότητας του κίονα
rParameter1 και IFParameter1 είναι ο βαθμός και ο συντελεστής βαρύτητας της πρώτης
παραμέτρου (Μέγεθος κίονα)
rParameter2 και IFParameter2 είναι ο βαθμός και ο συντελεστής βαρύτητας της δεύτερης
παραμέτρου (Αριθμός σπονδύλων)
rParameter3 και IFParameter3 είναι ο βαθμός και ο συντελεστής βαρύτητας της τρίτης
παραμέτρου (Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας)
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No

Μοντέλο
προσομοίωσης

‘Μέγεθος κίονα’
(IF=1.00)

Αριθμός σπονδύλων
(IF=0.71)

Ζώνη σεισμικής
επικινδυνότητας
(IF=0.82)

Διάμετρος
βάσης [m]

Βαθμός

Αριθμός

Βαθμός

Κατηγορία

Βαθμός

VItotal

1

Μοντέλο αναφοράς

1.00

2.30

5

2.50

ZII

1.65

2.30*1.00+2.50*0.71+1.65*0.82=5.43

2

1η Διαφοροποίηση –
Μείωση διαμέτρου
βάσης

0.80

1.65

5

2.50

ZII

1.65

1.65*1.00+2.5*0.71+1.65*0.82=3.13

3

1η Διαφοροποίηση –
Αύξηση διαμέτρου
βάσης

1.50

3.00

5

2.50

ZII

1.65

3.00*1.00+2.5*0.71+1.65*0.82=6.13

4

2η Διαφοροποίηση –
Μείωση αριθμού
σπονδύλων

1.00

2.30

1

1.00

ZII

1.65

2.30*1.00+1.00*0.71+1.65*0.82=4.36

5

2η Διαφοροποίηση –
Αύξηση αριθμού
σπονδύλων

1.00

2.30

10

3.00

ZII

1.65

2.30*1.00+3.00*0.71+1.65*0.82=5.78

6

3η Διαφοροποίηση
Χαμηλότερη
σεισμική ζώνη

1.00

2.30

5

2.50

ZI

3.00

2.30*1.00+2.50*0.71+3.00*0.82=4.23

7

3η Διαφοροποίηση –
Υψηλότερη
σεισμική ζώνη

1.00

2.30

5

2.50

ZIII

1.03

2.30*1.00+2.50*0.71+1.03*0.82=4.91
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