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1.1 Φυσικά Αίτια Σεισμών – Ρήγματα
Οι σεισμοί είναι ταλαντώσεις του εδάφους οι οποίες οφείλονται φυσικά και
ανθρωπογενή αίτια, όπως είναι οι τεκτονικές εδαφικές κινήσεις, οι κατολισθήσεις, τα
ηφαίστεια και οι εκρήξεις. Οι ισχυρότεροι, σημαντικότεροι και περισσότεροι σεισμοί
είναι οι τεκτονικοί, οι οποίοι προκαλούνται από τεκτονικές εδαφικές κινήσεις, δηλαδή
στη διάρρηξη και σχετική ολίσθηση τεμαχών του φλοιού της γης στα ρήγματα. Ρήγμα
είναι μια περιοχή του φλοιού της γης στην οποία έχει δημιουργηθεί μια ασυνέχεια
(μια ρωγμή), κατά μήκος της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σχετική ολίσθηση
γειτονικών τεμαχών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι σεισμοί προκαλούν βλάβες σε
μια ζώνη μερικών χιλιομέτρων από το ρήγμα το οποίο προκάλεσε το σεισμό, η οποία
λέγεται εγγύς πεδίο. Φυσικά, στον κανόνα υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις, στις οποίες
παρατηρήθηκαν βλάβες σε μια πολύ πιο εκτεταμένη περιοχή. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, είναι δυνατόν οι σοβαρότερες βλάβες να εμφανιστούν σε μεγάλες
αποστάσεις από το γενεσιουργό ρήγμα, λόγω των χαρακτηριστικών της σεισμικής
διέγερσης και των επιφανειακών εδαφικών στρώσεων του φλοιού.
Από μηχανικής άποψης, ο σεισμός οφείλεται στη διάδοση στο χώρο κυμάτων
παραμόρφωσης μέσα στο φλοιό. Κύματα εμφανίζονται όταν επιβάλλεται μια φόρτιση
(φορτίο ή μετακίνηση) σε ένα σημείο ή σε ένα τμήμα (επιφάνεια, γραμμή κτλ.) ενός
συνεχούς σώματος, εν προκειμένω του φλοιού, οπότε το σημείο ή τμήμα επιβολής του
φορτίου λέγεται πηγή.
Η θέση του ρήγματος στην οποία ξεκινά η διάρρηξη και η διάδοση των
σεισμικών κυμάτων ονομάζεται εστία ή υπόκεντρο του σεισμού. Η κατακόρυφη
προβολή της εστίας στην επιφάνεια της Γης ονομάζεται επίκεντρο του σεισμού.
Πρέπει να τονισθεί, ότι μετά την έναρξη της σεισμικής διάρρηξης στο υπόκεντρο
εμφανίζονται διαρρήξεις και σε άλλα γειτονικά σημεία, οπότε η πηγή των
διαδιδόμενων σεισμικών κυμάτων αλλάζει κατά τη διάρκεια του σεισμού. Στην
πραγματικότητα, λοιπόν, η πηγή του σεισμού δεν είναι ένα μόνο σημείο, αλλά
μάλλον μια επιφάνεια. Όταν όμως εξετάζεται η επίδραση ενός σεισμού σε κάποιο
σημείο το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από την πηγή σημαντικά μεγαλύτερη από τις
διαστάσεις της πηγής, τότε συνήθως η θεώρηση σημειακής πηγής δικαιολογείται.
Το φυσικό φαινόμενο που οδηγεί σε σεισμικές διαρρήξεις είναι η κίνηση
τμημάτων του φλοιού και του ανώτερου μανδύα της γης που ονομάζονται
λιθοσφαιρικές πλάκες. Το συγκεκριμένο τμήμα του φλοιού και του ανώτερου μανδύα,
πάχους 80km περίπου, ονομάζεται λιθόσφαιρα. Οι κύριες λιθοσφαιρικές πλάκες
παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.1.1. Με βάση το Σχήμα 1.1.2, προκύπτει ότι η
σεισμικότητα συγκεντρώνεται στα σύνορα των λιθοσφαιρικών πλακών. Αυτό δεν
πρέπει να προκαλεί έκπληξη, καθώς η θεωρία λιθοσφαιρικών πλακών δημιουργήθηκε
για να εξηγήσει αυτήν ακριβώς την παρατηρούμενη συγκέντρωση της σεισμικής
δραστηριότητας σε στενές «ζώνες» της Γης. Παρά το γεγονός ότι η θεωρία των
λιθοσφαιρικών πλακών ήταν από πολύ παλιά γνωστή, δεν ήταν ακριβώς γνωστό ποια
ήταν η αιτία της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών. Η επικρατούσα σήμερα θεωρία
είναι ότι η μετακίνηση των πλακών οφείλεται στην κίνηση θερμών ρευμάτων υλικού
στο μανδύα, τα οποία, ερχόμενα σε επαφή με την κάτω επιφάνεια της λιθοσφαιρικής
πλάκας, της μεταδίδουν ένα μέρος της κίνησής τους (βλ. Σχήμα 1.1.3).
Αν και τα σύνορα των πλακών είναι οι κατ’ εξοχήν περιοχές μεγάλης
σεισμικότητας (πρβλ. Σχήμα 1.1.2), σεισμοί συμβαίνουν και σε περιοχές στο
εσωτερικό των λιθοσφαιρικών πλακών. Οι σεισμοί αυτοί οφείλονται είτε σε
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παλαιότερες συγκεντρώσεις τάσεων στο φλοιό είτε στην ύπαρξη ασθενών περιοχών
του φλοιού. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τα σύνορα των
λιθοσφαιρικών πλακών δεν είναι ευδιάκριτες περιοχές, αλλά μάλλον περιοχές
εκτεταμένης ρηγμάτωσης και σεισμικής δραστηριότητας, όπως είναι π.χ. το Αιγαίο
Πέλαγος, το οποίο και αποτελεί το σύνορο μεταξύ της Αφρικανικής και της
Ευρασιατικής πλάκας.

Σχήμα 1.1.1: Παγκόσμιος χάρτης, με τις σημαντικότερες λιθοσφαιρικές πλάκες
(Scawthorn, 2003).

Σχήμα 1.1.2: Χάρτης στον οποίο παρουσιάζονται τα υπόκεντρα όλων των σεισμών
κατά την περίοδο 1975-1995 (Scawthorn, 2003).
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Λιθόσφαιρα

Μανδύας

Σχήμα 1.1.3: Σχηματική παρουσίαση της κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών λόγω
της ροής θερμού υλικού στο μανδύα.
Επειδή η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών δεν είναι απόλυτα ελεύθερη,
σταδιακά στις πλάκες αναπτύσσονται τάσεις. Για να γίνει αυτό κατανοητό, αρκεί η
διαπίστωση ότι αν ένα σώμα μπορεί να κινηθεί χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί στην
κίνηση, τότε πρόκειται για κίνηση απολύτως στερεού σώματος, χωρίς
παραμορφώσεις και τάσεις στο εσωτερικό του. Αν, όμως, επιβάλλονται ορισμένες
δεσμεύσεις στην κίνηση του σώματος, είναι αναπτύσσονται και παραμορφώσεις, άρα
και τάσεις στο εσωτερικό του.
Καθώς τα τμήματα του φλοιού εκατέρωθεν ενός ρήγματος παραμορφώνονται
(λόγω της ανάπτυξης τάσεων η οποία προκαλείται από την κίνηση των
λιθοσφαιρικών πλακών), συσσωρεύεται σε αυτά ενέργεια παραμόρφωσης. Η σχετική
ολίσθηση των τεμαχών εμποδίζεται από την τριβή μεταξύ τους καθώς και από
προεξοχές οι οποίες συμβάλλουν στην ισχυρότερη αλληλοεμπλοκή τους. Όταν όμως
οι αναπτυσσόμενες τάσεις υπερβούν κάποια οριακή τιμή (που εξαρτάται από την
αντοχή των προεξοχών και την τριβή μεταξύ των τεμαχών) εμφανίζεται διάρρηξη των
προεξοχών και σχετική ολίσθηση των τεμαχών του ρήγματος, η οποία προκαλεί το
σεισμό.
Η συσσωρευμένη στο φλοιό ενέργεια παραμόρφωσης εκλύεται κατά τη
διάρκεια του σεισμού (καθώς μειώνονται ή και μηδενίζονται οι παραμορφώσεις και
οι αντίστοιχες τάσεις στα δύο τεμάχη του ρήγματος), και μετατρέπεται σε κυματική
ενέργεια. Προφανώς, όσο μεγαλύτερη ενέργεια παραμόρφωσης έχει συσσωρευτεί,
τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η ενέργεια που εκλύεται κατά το σεισμό και
κατ’ επέκταση τόσο ισχυρότερος αναμένεται να είναι ο σεισμός.
Για να περιγράψουμε τη γεωμετρική μορφή ενός ρήγματος, χρησιμοποιούμε
δύο γωνίες: τη διεύθυνση, η οποία είναι στην ουσία η γωνία που σχηματίζει η
προβολή του ρήγματος στην επιφάνεια με τη διεύθυνση του βορρά, και την κλίση, η
οποία είναι η γωνία που σχηματίζει το επίπεδο του ρήγματος με ένα οριζόντιο
επίπεδο. Στο Σχήμα 1.1.4 παρουσιάζονται οι γωνίες διεύθυνσης και κλίσης ενός
κανονικού ρήγματος (βλ. στη συνέχεια).
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Σχήμα 1.1.4: Ορισμός γωνίας διεύθυνσης (s) και κλίσης (d) κανονικού ρήγματος
Με βάση το Σχήμα 1.1.4, τα δύο τεμάχη του ρήγματος μπορούνε να
διακριθούνε σε πάνω τέμαχος (hanging wall - βρίσκεται πάνω από το επίπεδο του
ρήγματος) και κάτω τέμαχος (footwall - βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του
ρήγματος).
Τα ρήγματα ταξινομούνται με βάση τη μορφή μετακίνησής τους, βλ. Σχήμα
1.1.5. Υπάρχουν τα κανονικά και ανάστροφα ρήγματα, στα οποία η μετακίνηση
αποτελείται από οριζόντια και κατακόρυφη συνιστώσα και το διάνυσμα της
μετακίνησης είναι κάθετο στο διάνυσμα της διεύθυνσης του ρήγματος (στα αγγλικά,
αυτού του είδους τα ρήγματα αποδίδονται με τον όρο dip-slip faults). Στα κανονικά
ρήγματα, η κατακόρυφη συνιστώσα της κίνησης του πάνω τεμάχους είναι προς τα
κάτω (και του κάτω τεμάχους προς τα πάνω). Στα ανάστροφα ρήγματα, η
κατακόρυφη συνιστώσα της κίνησης του πάνω τεμάχους είναι προς τα πάνω (ενώ του
κάτω τεμάχους είναι προς τα κάτω). Μια άλλη κατηγορία ρηγμάτων είναι τα ρήγματα
οριζόντιας ολίσθησης (strike-slip faults) στα οποία η σχετική μετακίνηση είναι
οριζόντια, και παράλληλη στη διεύθυνση του ρήγματος. Στα ρήγματα οριζόντιας
ολίσθησης, οι μετακινήσεις των δύο τεμαχών μπορούν να θεωρηθούν ως ένα ζεύγος
το οποίο παράγει δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη περιστροφή. Για το λόγο αυτό,
γίνεται περαιτέρω διάκριση σε ρήγματα δεξιόστροφης και αριστερόστροφης οριζόντιας
ολίσθησης. Φυσικά, υπάρχουν και ρήγματα η κίνηση των οποίων αποτελεί, π.χ.,
συνδυασμό κανονικού ρήγματος και ρήγματος δεξιόστροφης οριζόντιας ολίσθησης.
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Ρήγμα Οριζόντιας Ολίσθησης

Κανονικό Ρήγμα

Ανάστροφο Ρήγμα

Σχήμα 1.1.5: Τρία είδη ρηγμάτων (Kramer and Scawthorn, 1999)
Ο όρος μηχανισμός διάρρηξης αναφέρεται στην διεύθυνση ολίσθησης και
στον προσανατολισμό του σεισμογόνου ρήγματος. Συνήθως για την περιγραφή των
διαφόρων μηχανισμών διάρρηξης χρησιμοποιούνται σύμβολα που έχουν τη μορφή
δίχρωμης «μπάλας» (beachball), και τα οποία καθορίζουν την προβολή σε οριζόντιο
επίπεδο, του ενός ημισφαιρίου μιας σφαίρας η οποία περικλείει την εστία της
διάρρηξης. Οι «μπάλες» παρουσιάζουν τις περιοχές στις οποίες λόγω διάδοσης της
διάρρηξης αναμένεται ο πρώτος παλμός να είναι εφελκυστικός (λευκό τμήμα) και τις
περιοχές στις οποίες αναμένεται ο πρώτος παλμός να είναι θλιπτικός (μαύρο τμήμα).
Διάφορες μορφές των συμβόλων περιγραφής του μηχανισμού διάδοσης
παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.1.6, για ένα ρήγμα με διεύθυνση προς βορρά.

B

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήμα 1.1.6: Συμβολισμός μηχανισμών διάρρηξης, για ρήγματα με βόρεια
διεύθυνση: α) Κανονικό ρήγμα, β) Ανάστροφο ρήγμα, γ) Ρήγμα δεξιόστροφης
οριζόντιας ολίσθησης, δ) Ρήγμα αριστερόστροφης οριζόντιας ολίσθησης.
1.2 Ποσοτική περιγραφή Σεισμών – Μέγεθος και Ένταση
Εκτός από την ποιοτική γνώση των αιτίων που οδηγούν στη γένεση σεισμών,
απαραίτητη είναι και η χρήση κατάλληλων ποσοτικών περιγραφών, που μπορούν να
δώσουν άμεσα ή έμμεσα πληροφορίες για την καταστρεπτικότητα ενός σεισμού. Οι
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δύο ποσότητες που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα είναι η Ένταση (Ι) και το
μέγεθος (Μ).
Η σεισμική Ένταση δεν είναι παρά μια αριθμητική τιμή που εκφράζει ποιοτικά τις
συνέπειες ενός σεισμικού κραδασμού σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Ήτοι, για ένα
δεδομένο σεισμό, δεν υπάρχει μια μοναδική τιμή έντασης – αντίθετα, διαφορετικές
περιοχές θα έχουν διαφορετική ένταση. Αυξανόμενη τιμή έντασης αντιστοιχεί σε
σοβαρότερες συνέπειες (π.χ. βλάβες κτιρίων, τραυματισμοί) του σεισμού. Σήμερα
υπάρχουν πολλές διαφορετικές κλίμακες σεισμικής έντασης. Η μέτρηση της έντασης
γίνεται με την τροποποιημένη κλιμακα κατά Mercalli, (ΜΜΙ), η οποία λαμβάνει τιμές
από 1 έως 12, και αποτελεί μια εξελιγμένη εκδοχή της αυθεντικής δεκαβάθμιας
κλίμακας Mercalli. Η τροποποιημένη κλίμακα Mercalli παρουσιάζεται στον Πίνακα
1.1.1.
Πίνακας 1.1.1: Τροποποιημένη κλίμακα σεισμικής έντασης Mercalli (MMI).
MMI

Χαρακτηρισμός

Σύντομη Περιγραφή Συνεπειών

I

Ανεπαίσθητος

Μπορεί να γίνει αντιληπτός από ανθρώπους μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις

II

Ελάχιστα Αισθητός

Μπορεί να γίνει αντιληπτός από ανθρώπους που βρίσκονται στους ανώτερους
ορόφους κτιρίων

III

Ασθενής

IV

Μετρίας Εντάσεως

V

Σχετικά Ισχυρός

VI

Ισχυρός

VII

Πολύ Ισχυρός

VIII

Προκαλεί Βλάβες

IX

Προκαλεί Πολύ
Σοβαρές Βλάβες

X

Καταστροφικός

Αισθητός (συχνά όχι ως σεισμός) σε ανώτερους ορόφους κτιρίων, πιθανόν σε
σταματημένα οχήματα
Αισθητός κυρίως σε όσους βρίσκονται στο εσωτερικό κτιρίων, εάν συμβεί
νύχτα μπορεί να ξυπνήσει κάποιους, προκαλεί τριγμούς σε τοίχους κτιρίων
και κροτάλισμα πορσελάνινων ή γυάλινων σκευών
Αντιληπτός σχεδόν από όλους, μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο γυάλινων
σκευών και νε θέσει σε κίνηση μεγάλες καμπάνες
Αντιληπτός από όλους, ορισμένοι εγκαταλείπουν το εσωτερικό κτιρίων,
σπάσιμο σκευών, μετακίνηση βαρέων επίπλων, ίσως ελαφρές βλάβες σε
διακοσμητικά στοιχεία κτιρίων
Δύσκολο να παραμείνει κανείς όρθιος, ανεπαίσθητες βλάβες σε σύγχρονα
κτίρια με καλή ποιότητα κατασκευής, μέτριες σε παλαιότερα κτίρια, πιθανόν
σημαντικές σε παλιά κτίρια κακής ποιότητας κατασκευής, αισθητός και στους
οδηγούς οχημάτων
Μέτριες βλάβες σε σύγχρονα κτίρια, σημαντικές σε παλαιότερα κτίρια,
σοβαρές σε παλιά κτίρια κακής ποιότητας κατασκευής, πιθανές πτώσεις
μνημείων, στοιβάδων προϊόντων κτλ.
Γενικευμένος πανικός, σημαντικές βλάβες σε σύγχρονα κτίρια, τα οποία
πιθανόν να αποκλίνουν από την κατακόρυφο μετά το πέρας του σεισμού,
σοβαρές βλάβες στα υπόλοιπα κτίρια με μερική κατάρρευση σε αρκετές
περιπτώσεις
Καταστροφή των περισσοτέρων κτιρίων από σκυρόδεμα και τοιχοποιία,
λυγισμός στις σιδηροδρομικές τροχιές.

XI

Πολύ Καταστροφικός

XII

Καθολικά
Καταστροφικός

Ελάχιστες κατασκευές ίσως παραμένουν όρθιες, κατάρρευση γεφυρών,
σοβαρός λυγισμός στις σιδηροδρομικές τροχιές
Ολική καταστροφή του δομημένου περιβάλλοντος. Η επιφάνεια του εδάφους
διαστρεβλώνεται, αντικείμενα πετάγονται στον αέρα κατά τη διάρκεια της
κίνησης, μεγάλα βραχώδη τεμάχη αποκολλούνται.

Το Μέγεθος ενός σεισμού δίνει πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια που
εκλύεται κατά τη διάρρηξη του σεισμογόνου ρήγματος. Σε κάθε σεισμό αντιστοιχεί
μια μοναδική τιμή μεγέθους (η οποία εξαρτάται από τη χρησιμοποιούμενη κλίμακα
μεγέθους). Ο όρος μέγεθος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Αμερικάνο
σεισμολόγο C. Richter, και για το λόγο αυτό πολλές φορές αναφέρεται το μέγεθος ως
«Χ Richter», μια διατύπωση που είναι εσφαλμένη, μιας και το σεισμικό μέγεθος είναι
αδιάστατος αριθμός. Τα τέσσερα πιο διαδεδομένα είδη μεγέθους είναι τα εξής:
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1. Στοιχεία Τεχνικής Σεισμολογίας και Σεισμικής Μηχανικής
1. Τοπικό μέγεθος (mL): βασίζεται στο μέγιστο εύρος μετακίνησης ενός
πρότυπου σεισμογράφου με συγκεκριμένα δυναμικά χαρακτηριστικά,
τοποθετημένου σε απόσταση 100km από την εστία του σεισμού. Αυτή η τιμή
μεγέθους προτάθηκε από τον Richter, και έκτοτε συνδέθηκε με το όνομά του.
2. Μέγεθος χωρικών κυμάτων (mb): βασίζεται στο εύρος των χωρικών κυμάτων
(βλ. συνέχεια) ενός σεισμού, χρησιμοποιείται κυρίως όταν οι καταγραφές
λαμβάνονται σε μικρή απόσταση από το σεισμογόνο ρήγμα.
3. Μέγεθος επιφανειακών κυμάτων (ms): βασίζεται στο εύρος των επιφανειακών
κυμάτων (βλ. συνέχεια) ενός σεισμού, χρησιμοποιείται κυρίως όταν οι
καταγραφές λαμβάνονται σε μεγάλη απόσταση από το σεισμογόνο ρήγμα.
4. Μέγεθος σεισμικής ροπής (mw): βασίζεται στη σεισμική ροπή, η οποία
προκύπτει από τη σχέση Mo=u·A·μ, όπου u είναι η μέση τιμή μετακίνησης του
σεισμογόνου ρήγματος, Α είναι η επιφάνεια διάρρηξης και μ είναι μια
παράμετρος που δίνει την ακαμψία του φλοιού της γης (π.χ. το μέτρο
διάτμηςης των πετρωμάτων στη ζώνη διάρρηξης). Η τιμή του μεγέθους
σεισμικής ροπής δίνεται από τη σχέση
mw =

log M o
− 10.7
10.5

(1.1.1)

όπου η σεισμική ροπή δίνεται σε N·m.
Το μέγεθος ενός σεισμού συνδέεται με την ενέργεια E που εκλύεται από τη σεισμική
διάρρηξη με την ακόλουθη σχέση:
log(E) =11.8 + 1.5ms

(1.1.2)

όπου η ενέργεια Ε δίνεται σε ergs και 1 erg=10-7 Joules. Αν και η εξίσωση (1.1.2)
χρησιμοποιεί το μέγεθος επιφανειακών κυμάτων, οποιαδήποτε τιμή μεγέθους θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Επειδή θεωρητικά δεν υπάρχει κάποιο ανώτατο όριο
στην τιμή της εκλυόμενης ενέργειας, δεν υπάρχει ανώτατο όριο και στο μέγεθος ενός
σεισμού. Ο Πίνακας 1.1.2 περιέχει τους 10 μεγαλύτερους σεισμούς (από άποψη
σεισμικού μεγάθους) που έχουν συμβεί παγκοσμίως.
Πίνακας 1.1.2: Οι 10 μεγαλύτεροι σεισμοί μέχρι σήμερα
Ημερομηνία

Περιοχή

Μέγεθος

1
2
3
4

22/5/1960
26/12/2004
27/3/1964
4/11/1952

5

26/1/1700

Valvidia, Χιλή
Sumatra, Ινδονησία
Alaska, Η.Π.Α.
Kamchatka, Ε.Σ.Σ.Δ.
Δυτική ακτή Η.Π.Α./Καναδά
(Cascadia)

9.5
9.3
9.2
9
9
(εκτίμηση)

6

31/1/1906

Κολομβία-Ισημερινός

8.8

7
8

25/11/1833
4/2/1965

Sumatra, Ινδονησία
Alaska, Η.Π.Α.

9

1/11/1755

Λισαβόνα, Πορτογαλία

8.8
8.7
8.7
(εκτίμηση)

10

28/3/2005

Sumatra, Ινδονησία
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1. Στοιχεία Τεχνικής Σεισμολογίας και Σεισμικής Μηχανικής
Σήμερα το πιο δημοφιλές είδος σεισμικού μεγέθους είναι με βάση τη σεισμική ροπή.
Ο λόγος είναι το ότι τα πρώτα τρία είδη μεγέθους, εξαρτώνται από ενοργανες
καταγραφές. Έχει παρατηρηθεί ότι, για μεγάλες τιμές εκλυόμενης σεισμικής
ενέργειας, η μέγιστη τιμή των ενόργανων καταγραφών συγκλίνει σε ένα ανώτατο
όριο και παύει να εξαρτάται από την εκλυόμενη ενέργεια. Το φαινόμενο αυτό λέγεται
κορεσμός (saturation). Επειδή το μέγεθος με βάση τη σεισμική ροπή δεν εξαρτάται
από ενόργανες καταγραφές, οι μετρήσεις του είναι αξιόπιστες ανεξαρτήτως της τιμής
της εκλυόμενης ενέργειας.
1.2 Σεισμικά Κύματα
Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, ο σεισμός είναι ένα σύνολο
κυμάτων τα οποία διαδίδονται από την περιοχή διάρρηξης προς όλες τις
κατευθύνσεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς τα είδη των κυμάτων αυτών,
καθώς και την επίδραση του κάθε είδους στη σεισμική διέγερση. Για την ευκολότερη
κατανόηση του παρόντος κειμένου, κρίνεται αναγκαία μια σύντομη παρουσίαση
βασικών εννοιών της κυματικής.
Σε έναν τρισδιάστατο ελαστικό χώρο (δηλαδή σε ένα ελαστικό σώμα που
εκτείνεται στο άπειρο και στις τρεις χωρικές διαστάσεις x, y και z), μπορούν να
διαδοθούν κύματα που ονομάζονται χωρικά κύματα. Τα χωρικά κύματα διακρίνονται
σε δύο κύριες κατηγορίες: τα πρωτεύοντα κύματα ή κύματα P (που ονομάζονται
επίσης διαμήκη ή ογκομετρικά κύματα) και τα δευτερεύοντα κύματα ή κύματα S (που
ονομάζονται επίσης εγκάρσια ή διατμητικά κύματα). Στα διαμήκη κύματα, η
διεύθυνση ταλάντωσης κάθε υλικού σημείου είναι παράλληλη στη διεύθυνση
διάδοσης του κύματος. Με άλλα λόγια, τα διαμήκη κύματα είναι όμοια με τα ηχητικά
κύματα, καθώς προκαλούν εναλλασσόμενη συμπίεση και διόγκωση του υλικού στο
οποίο διαδίδονται. Από την άλλη, στα διατμητικά κύματα η διεύθυνση κίνησης των
υλικών σημείων είναι κάθετη στη διεύθυνση διάδοσης των κυμάτων. Τα διατμητικά
κύματα δεν προκαλούν μεταβολές στον όγκο του υλικού στο οποίο διαδίδονται, αλλά
επιβάλλουν διατμητικές παραμορφώσεις (πιο ακριβής όρος είναι: διεκτροπικές
[deviatoric] παραμορφώσεις) στον ελαστικό χώρο, υπό σταθερό όγκο. Με άλλα
λόγια, ένας ελαστικός χώρος στον οποίο διαδίδονται κύματα P θα διογκώνεται και
συρρικνώνεται, χωρίς όμως διατμητική παραμόρφωση, ενώ ένας χώρος στον οποίο
διαδίδονται κύματα S θα παραμορφώνεται διεκτροπικά χωρίς μεταβολή του όγκου
του. Τα κύματα S διακρίνονται περαιτέρω σε δύο κατηγορίες: στα κύματα SV, όπου
τα υλικά σημεία ταλαντώνονται εντός του επιπέδου στο οποίο ανήκει το διάνυσμα
της διεύθυνσης διάδοσης του κύματος, και στα κύματα SH, στα οποία τα υλικά
σημεία ταλαντώνονται σε επίπεδο κάθετο στο διάνυσμα της διεύθυνσης διάδοσης του
κύματος. Στο Σχήμα 1.2.1 παρουσιάζονται οι περιπτώσεις δύο διατμητικών κυμάτων
τα οποία διαδίδονται κατακόρυφα (κατά τον άξονα y). Στην πρώτη περίπτωση, η
διεύθυνση κίνησης των υλικών σημείων είναι μέσα στο επίπεδο του άξονα διάδοσης,
δηλαδή στο επίπεδο xy, οπότε πρόκειται για κύμα SV, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η
διεύθυνση κίνησης είναι κάθετα στο επίπεδο του σχήματος, κατά τον άξονα z, οπότε
πρόκειται για κύμα SH.

Ι. Κουτρομάνος & Κ. Σπυράκος

8

1. Στοιχεία Τεχνικής Σεισμολογίας και Σεισμικής Μηχανικής

κύμα SV

κύμα SH

y
x
z
Σχήμα 1.2.1: Διατμητικά κύματα που διαδίδονται κατά τον άξονα y. Για το αριστερό κύμα, η
ταλάντωση των υλικών σημείων πραγματοποιείται στο επίπεδο xy, στο οποίο ανήκει και ο
άξονας διάδοσης y, οπότε πρόκειται για κύμα SV, ενώ για το δεξί κύμα η ταλάντωση γίνεται
στο επίπεδο xz που είναι κάθετο στον άξονα διάδοσης, οπότε πρόκειται για κύμα SH.

Η ταχύτητα διάδοσης των κυμάτων P σε έναν ομογενή ελαστικό χώρο προκύπτει από
τη σχέση:

VP =

E (1 − v )

ρ (1-2v )(1 + v )

(1.2.1)

όπου Ε το μέτρο ελαστικότητας, ρ η πυκνότητα και v ο λόγος Poisson του υλικού του
ελαστικού χώρου στον οποίο διαδίδεται το κύμα. Εισάγοντας στη Σχέση 1.2.1 το
μέτρο μονοδιάστατης συμπίεσης, D, του υλικού, η Σχέση 1.2.1 γίνεται:
VP =

D
ρ

(1.2.2)

Η ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων δίνεται από τη σχέση:
VG =

G
ρ

(1.2.3)

Επειδή το μέτρο διάτμησης είναι πάντα μικρότερο από το μέτρο
μονοδιάστατης συμπίεσης, η ταχύτητα των ογκομετρικών κυμάτων είναι πάντα
μεγαλύτερη από την ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων. Για το λόγο αυτό, τα
κύματα P να φτάνουν σε μια τοποθεσία από τη ζώνη διάρρηξης πριν από τα κύματα
S. Σε αυτό το φαινόμενο οφείλεται και μια από τις ονομασίες των κυμάτων P και S:
πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κύματα αντίστοιχα, λόγω του διαφορετικού χρόνου
εμφάνισης των κυμάτων αυτών στις καταγραφές των σεισμών. Λόγω της ομοιότητας
των κυμάτων P με τα ηχητικά κύματα, η πρώτη άφιξη των κυμάτων P γίνεται
αντιληπτή ως μια ασθενής «έκρηξη». Μετά την πάροδο ορισμένων δευτερολέπτων,
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γίνεται η άφιξη των κυμάτων S, τα οποία είναι και τα κύματα που συνήθως
προκαλούν την πιο έντονη διέγερση και τις βλάβες στις κατασκευές. Σε μια
καταγραφή της οριζόντιας εδαφικής επιτάχυνσης κατά τη διάρκεια ενός σεισμού (που
ανομάζεται επιταχυνσιογράφημα και είναι η γραφική παράσταση που συνήθως
χρησιμοποιείται για την περιγραφή και την ανάλυση της επίδρασης ενός εδαφικού
κραδασμού), η χρονική στιγμή άφιξης των κυμάτων P και S στο σημείο όπου γίνεται
καταγραφή μπορεί να προσδιοριστεί, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1.2.2: τα κύματα
P φτάνουν πρώτα, οπότε η έναρξη της καταγραφής ταυτίζεται με τη στιγμή άφιξης
των κυμάτων P. Από την άλλη, η άφιξη των κυμάτων S γίνεται αντιληπτή μέσω μιας
απότομης αύξησης των επιταχύνσεων στην καταγραφή.
Αν η απόσταση του υποκέντρου από ένα σημείο είναι L και ο φλοιός είναι
ομογενής, αποδεικνύεται ότι η χρονική διαφορά άφιξης κυμάτων P και S, Δt,
συνδέεται με τις ταχύτητες ογκομετρικών και διατμητικών κυμάτων, VP και VS,
αντίστοιχα, σύμφωνα με τη σχέση
Δt =

L
VP − VS

(1.2.4)

Αν υπάρχουν καταγραφές από τρεις σταθμούς, είναι δυνατός ο γραφικός
εντοπισμός του επικέντρου του σεισμού, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι για
ρηχούς σεισμούς, η απόσταση από το επίκεντρο είναι περίπου ίση με την απόσταση
από το υπόκεντρο. Από τη Σχέση (1.2.4), μπορούμε να βρούμε τις αποστάσεις L1, L2
και L3 για τους τρεις σταθμούς. Οι αποστάσεις αυτές είναι υποκεντρικές, αλλά για
την περίπτωση ρηχών σεισμών, ήτοι σεισμών με εστιακό βάθος μικρότερο από 70km,
ή μεγάλες αποστάσεις καταγραφικών σταθμών από το επίκεντρο μπορούν να
θεωρηθούν περίπου ίσες με τις επικεντρικές αποστάσεις. Τελικά, λοιπόν,
δημιουργώντας κύκλους με κέντρα τις θέσεις των τριών σταθμών και ακτίνες ίσες με
τις αντίστοιχες αποστάσεις, προκύπτει η θέση του επικέντρου του σεισμού ως το
κοινό σημείο των τριών κύκλων (Σχήμα 1.2.3). Βέβαια, στην πράξη ο προσδιορισμός
του επικέντρου δεν γίνεται με αυτή τη μέθοδο, γιατί η παραδοχή ομογενούς εδάφους
που γίνεται δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Ακόμα, όμως, κι αν ισχύει, η μέθοδος
δεν είναι πρόσφορη για την περίπτωση σεισμών με σημαντικό εστιακό βάθος.
Σήμερα, ο προσδιορισμός του υποκέντρου και επικέντρου γίνεται με σύγχρονες,
καταλληλότερες μεθόδους.

..
ug

S

P

t
Δt
Σχήμα 1.2.2: Επιταχυνσιογράφημα σεισμικής διέγερσης. Εντοπισμός χρονικής
στιγμής άφιξης των κυμάτων P και S και εύρεση διαφοράς στο χρόνο άφιξης
κυμάτων P και S.
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L2
Σ2

E

L3

Σ3

Σ1
L1

Σχήμα 1.2.3: Εντοπισμός επικέντρου στην περίπτωση όπου λαμβάνονται καταγραφές
από τρεις σταθμούς, Σ1, Σ2 και Σ3. Στην περίπτωση όπου λαμβάνονται καταγραφές
από δύο σταθμούς, προκύπτουν προφανώς δύο πιθανές σχέσεις του επικέντρου.
Συνήθως, για οποιονδήποτε σεισμό, λαμβάνονται τρεις καταγραφές, εκ των
οποίων οι δύο αντιστοιχούν σε δύο οριζόντιους (κάθετους μεταξύ τους) άξονες, ενώ η
τρίτη αντιστοιχεί στην κατακόρυφη συνιστώσα της εδαφικής κίνησης. Κάθε
καταγραφή επεξεργάζεται κατάλληλα, ώστε τελικά να προκύψουν τρία διαγράμματα,
τα οποία δίνουν τη μεταβολή της εδαφικής επιτάχυνσης, ταχύτητας και μετακίνησης
συναρτήσει του χρόνου. Η γραφική παράσταση ενός μεγέθους συναρτήσει του
χρόνου ονομάζεται χρονοϊστορία. Οι τιμές της επιτάχυνσης δίνονται συνήθως είτε
συναρτήσει της επιτάχυνσης της βαρύτητας, g (π.χ. 0.20g) είτε σε τιμές cm/s2 ή gal
(π.χ. 200gal ή 200cm/s2). Οι τιμές της ταχύτητας δίνονται είτε σε m/sec, είτε σε
cm/sec ή kine (π.χ. 0.6m/s ή 60kine). Τέλος, οι τιμές της μετακίνησης δίνονται
συνήθως σε cm. Η τιμή που χρησιμοποιείται συνήθως, ακόμα και σήμερα, για μια
ποιοτική εκτίμηση των φορτίων που επιβάλλει ένας σεισμός σε κατασκευές, είναι η
μέγιστη εδαφική επιτάχυνση (peak ground acceleration, PGA). Ο λόγος είναι
προφανής: εφόσον ο σεισμός δεν είναι παρά η επιβολή αδρανειακών (οριζόντιων
κυρίως) φορτίων στην κατασκευή, τα φορτία αυτά εξαρτώνται άμεσα από τις
σεισμικές επιταχύνσεις. Πολλές φορές επιλέγεται για τον καθορισμό της ισχύος μιας
σεισμικής διέγερσης η μέγιστη εδαφική ταχύτητα (peak ground velocity, PGV). Ο
λόγος είναι ότι συνήθως η μέγιστη τιμή της επιτάχυνσης εμφανίζεται σε μια πολύ
στενή «κορυφή» της χρονοϊστορίας επιτάχυνσης, οπότε οι μεγάλες αδρανειακές
δυνάμεις ασκούνται για πολύ μικρό διάστημα (της τάξεως 0.01-0.1sec συνήθως)
οπότε δεν «προλαβαίνουν» να προκαλέσουν μεγάλες βλάβες στα δομήματα. Ειδικά
για την περίπτωση σεισμών με υπόκεντρο στο εγγύς πεδίο μιας κατασκευής (βλ.
συνέχεια), χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά η μέγιστη εδαφική ταχύτητα για την
εκτίμηση της καταστρεπτικότητας ενός σεισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις
χρησιμοποιείται επίσης η μέγιστη εδαφική μετακίνηση (peak ground displacement,
PGD) ενός σεισμού, η οποία συνήθως εκφράζει την ένταση των αρμονικών
συνιστωσών της σεισμικής διέγερσης με πολύ μεγάλες περιόδους.

Ι. Κουτρομάνος & Κ. Σπυράκος

11

1. Στοιχεία Τεχνικής Σεισμολογίας και Σεισμικής Μηχανικής
Το γεγονός ότι η Γη συμπεριφέρεται περισσότερο ως ελαστικός ημίχωρος παρά
ως χώρος (δηλαδή, ο ένας από τους τρεις άξονες εκτείνεται από το 0 έως το ∞, σε
αντίθεση με τον ελαστικό χώρο όπου και οι τρεις άξονες εκτείνονται από το -∞ έως
το ∞) καθιστά λίγο πιο περίπλοκη τη μαθηματική περιγραφή κυμάτων που
διαδίδονται στο φλοιό. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει μια πρόσθετη κατηγορία κυμάτων
τα οποία αναπτύσσονται σε έναν ομογενή ελαστικό ημίχωρο, τα λεγόμενα
επιφανειακά κύματα. Τα επιφανειακά κύματα οφείλουν την ονομασία τους στο ότι η
διάδοσή τους γίνεται παράλληλα στην επιφάνεια της γης και οι ταλαντώσεις των
υλικών σημείων έχουν σημαντικό εύρος μόνο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους και
πρακτικά μηδενικό εύρος σε μεγαλύτερα βάθη. Πιο συγκεκριμένα, αποδεικνύεται ότι
το εύρος ταλάντωσης των υλικών σημείων για αυτή την κατηγορία κυμάτων
εξασθενεί εκθετικά με το βάθος από την επιφάνεια της Γης. Δύο είναι τα
σημαντικότερα είδη επιφανειακών κυμάτων: Τα κύματα Rayleigh και τακύματα
Love. Στα κύματα Rayleigh, οι τροχιές κίνησης των υλικών σημείων είναι ελλειπτικές
(οπότε υπάρχει τόσο οριζόντια, όσο και κατακόρυφη συνιστώσα ταλάντωσης), ενώ
στα κύματα Love η κίνηση είναι σε οριζόντιο επίπεδο και η ταλάντωση είναι κάθετη
στο διάνυσμα διάδοσης του κύματος. Πρέπει να τονιστεί η ανάπτυξη των
επιφανειακών κυμάτων είναι αναγκαία, προκειμένου να ικανοποιούνται οι συνοριακές
συνθήκες στην ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους, σε τοπογραφικές ανωμαλίες (π.χ.
πλαγιές) κτλ.
Μπορεί να αποδειχθεί ότι η λύση της διαφορικής εξίσωσης ενός κύματος
διαδιδόμενου κατά μήκος ευθείας γραμμής, π.χ. του άξονα x, είναι της μορφής:

u ( x,t ) =f ( x-c ⋅ t ) ή u ( x,t ) =f ( x+c ⋅ t )

(1.2.5)

όπου c η ταχύτητα διάδοσης του κύματος. Η πρώτη περίπτωση αντιστοιχεί σε κύμα
διαδιδόμενο προς τη θετική φορά του άξονα x, η δεύτερη περίπτωση αντιστοιχεί σε
κύμα διαδιδόμενο προς την αρνητική φορά του άξονα x. Για την περίπτωση
αρμονικού κύματος με συχνότητα ω, η μετακίνηση στη θέση x τη χρονική στιγμή t,
προκύπτει από τη σχέση:
u ( x, t ) = u o ei( ωt-kx )

(1.2.6)

για κύμα διαδιδόμενο προς τη θετική φορά του άξονα x, και από τη σχέση
u ( x, t ) = u o ei( ωt + kx )

(1.2.7)

όπου ω η συχνότητα του κύματος, και k ο κυματικός αριθμός ο οποίος προκύπτει με
βάση τη σχέση:
k=

ω
V

(1.2.8)

Μια πρόσθετη παράμετρος που είναι πολύ σημαντική για τα κύματα είναι το μήκος
κύματος, λ, που ορίζεται ως
λ=
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ανακλώμενο

διερχόμενο
2

1

+x

προσπίπτον
Σχήμα 1.2.4: Μονοδιάστατα κύματα σε διεπιφάνεια
Στην πραγματικότητα, τα σεισμικά κύματα δεν διασχίζουν ένα ομογενές μέσο
(δηλαδή μέσο με σταθερές ιδιότητες σε όλες τις θέσεις). Αντίθετα, ο φλοιός της γης
αποτελείται από στρώσεις υλικών με διαφορετικές ιδιότητες το καθένα. Για το λόγο
αυτό, κρίνεται σκόπιμη μια διερεύνηση των αλλαγών που υφίσταται ένα κύμα όταν
διέρχεται από στρωσιγενή μέσα.
Ας θεωρήσουμε ένα διαδιδόμενο κατά τον +x άξονα κύμα, το οποίο προσπίπτει στη
διεπιφάνεια μεταξύ δύο διαφορετικών υλικών, 1 και 2 (Σχήμα 1.2.4). Το κύμα
ονομάζεται προσπίπτον κύμα. Θέλουμε να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά των
κυμάτων που δημιουργούνται στα δύο μέσα. Στην περίπτωση αυτή, δημιουργούνται
λόγω της πρόσπτωσης του κύματος στη διεπιφάνεια δύο νέα κύματα: ένα ανακλώμενο
κύμα (που διαδίδεται κατά τη διεύθυνση –x στο μέσο 1) και ένα διερχόμενο κύμα (που
διαδίδεται κατά τη διεύθυνση +x στο μέσο 2). Ας συμβολίσουμε με uπ, uα και uδ τη
μετατόπιση λόγω ταλάντωσης υλικών σημείων για το προσπίπτον, το ανακλώμενο
και το διερχόμενο κύμα, αντίστοιχα. Τότε, οι εξισώσεις από τις οποίες προκύπτουν τα
uπ, uα και uδ είναι:

u π = Ae (

i ωπ ⋅t-k⋅x )

(1.2.10α)

u α = Βe (

(1.2.10β)

u δ = Γe (

(1.2.10γ)

i ωα ⋅t+k⋅x )

i ωδ ⋅t-k⋅x )

Διατυπώνοντας τις συνοριακές συνθήκες του προβλήματος για τη θέση x=0, η οποία
είναι η διεπιφάνεια των δύο ράβδων:

u (x=0) = u (x=0)

(1.2.11)

σ(x=0) = σ(x=0)

(1.2.12)

1

1

2

2

Οι συνοριακές συνθήκες που διατυπώθηκαν παραπάνω είναι σχεδόν αυτονόητες: στη
διεπιφάνεια πρέπει οι τιμές της μετακίνησης που προκύπτουν για το μέσο 1 και το
μέσο 2 να είναι ίσες. Επιπλέον, στη διεπιφάνεια πρέπει να ισχύει ισότητα δυνάμεων,
η οποία λόγω του γεγονότος ότι έχουμε την ίδια επιφάνεια, οδηγεί στην απαίτηση
ισότητας τάσεων.
Με δεδομένο ότι:
σ = ε ⋅ D=
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και λαμβάνοντας υπόψη τις εξισώσεις (1.2.10α-γ) και το γεγονός ότι στη ράβδο 1
έχουμε ένα κύμα το οποίο αποτελεί επαλληλία του προσπίπτοντος και του
ανακλώμενου κύματος, ενώ στη ράβδο 2 έχουμε μόνο το διερχόμενο κύμα, η (2.2.11)
γίνεται:
Aeiωπ t + Be iωα t = Γeiωδ t

(1.2.14)

και, αφού πρέπει να ισχύει η (1.2.14) για κάθε χρονική στιγμή:
ωπ = ωα = ωδ = ω

(1.2.15α)

A+B=Γ

(1.2.15β)

Η εξίσωση 1.2.15α) προκύπτει από την απαίτηση να ικανοποιούνται οι συνοριακές
συνθήκες σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, έχει μάλιστα γενική ισχύ: όταν προσπίπτει
ένα αρμονικό κύμα με συχνότητα ω στη διεπιφάνεια δύο μέσων, τότε όλα τα
δημιουργούμενα κύματα (ανακλώμενα και διερχόμενα) θα είναι και αυτά αρμονικά με
συχνότητα ω.
Η εξίσωση (1.2.12) γίνεται:
− k1i ⋅ ρ1 V12 +k1i ⋅ ρ1 V12 = − k 2 i ⋅ ρ 2 V22

(1.2.16)

Από τις εξισώσεις (1.2.15β) και (1.2.16) προκύπτουν οι τιμές των ευρών του
ανακλώμενου και του διερχόμενου κύματος, Β και Γ αντίστοιχα, συναρτήσει του
εύρους Α:
Β=

1-α
Α
1+α

(1.2.17)

2
Α
1+α

(1.2.18)

ρ 2 V2
ρ 2 V1

(1.2.19)

Γ=

όπου

α=

ο λόγος εμπέδησης (impedance ratio), που στην ουσία είναι ένα μέτρο της σχετικής
«αντίστασης» των δύο μέσων στην διάδοση του κύματος. Όταν η ράβδος (1)
καταλήγει σε ελεύθερο άκρο, τότε προκύπτει α=0, οπότε οι σχέσεις (1.2.17) και
(1.2.18) δίνουν: Β=Α, Γ=0. Δηλαδή, έχουμε ολική ανάκλαση του κύματος στην
ελεύθερη επιφάνεια. Με αντικατάσταση των τιμών στις σχέσεις (1.2.10α) και
(1.2.10β) και λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις: u=uπ+uα και σ=σπ+σα που ισχύουν για
τη ράβδο 1, λαμβάνουμε:

u ( x, t ) = 2Aeiωt cos kx

Ι. Κουτρομάνος & Κ. Σπυράκος

(1.2.20)

14

1. Στοιχεία Τεχνικής Σεισμολογίας και Σεισμικής Μηχανικής

σ ( x,t ) = 2kiAeiωt sin kx

(1.2.21)

u x =0 ( t ) = 2Aeiωt

(1.2.22)

σ x=0 ( t ) = 0

(1.2.23)

Για x=0, προκύπτει:

Η δεύτερη έκφραση που προκύπτει είναι αναμενόμενη, αφού δεν ασκείται
τάση στο ελεύθερο άκρο της ράβδου. Από την άλλη, το εύρος ταλάντωσης στο
ελεύθερο άκρο είναι διπλάσιο από αυτό που αναμένεται σε ένα ελαστικό χώρο. Εάν,
τώρα, θεωρήσουμε κατακόρυφα διαδιδόμενα κύματα στο φλοιό της γης, μπορούμε να
καταλάβουμε ότι το εύρος τους διπλασιάζεται στην επιφάνεια του εδάφους (η οποία
αποτελεί το «ελεύθερο άκρο» της ράβδου του παραδείγματος.
Στα ίδια ακριβώς αποτελέσματα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε αν είχαμε κύματα
S, με τη διαφορά ότι οι τάσεις και οι παραμορφώσεις θα ήταν διατμητικές (εγκάρσιες
στον άξονα διάδοσης του κύματος) και οι ταχύτητα διάδοσης που εισέρχεται στις
συνοριακές συνθήκες και στην έκφραση του νόμου εμπέδησης θα ήταν η ταχύτητα
διάδοσης διατμητικών κυμάτων.
Όλα τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωση μονοδιάστατης μετάδοσης
κυμάτων, π.χ. για κατακόρυφη πρόσπτωση κύματος σε οριζόντια διεπιφάνεια δύο
εδαφικών στρώσεων. Η πρόσπτωση των κυμάτων, βέβαια, δεν γίνεται πάντα κάθετα
στη διεπιφάνεια. Όταν τα διαδιδόμενα κύματα συναντούν τη διεπιφάνεια δύο υλικών
υπό γωνία, παρατηρούνται ανακλάσεις και διαθλάσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, ας
θεωρήσουμε ένα κύμα SH (Σχήμα 1.2.5) το οποίο διαδίδεται υπό γωνία θ ως προς την
κατακόρυφο, και συναντά τη διεπιφάνεια μεταξύ δύο διαδοχικών στρωμάτων, 1 και
2. Ενα μέρος της κυματικής ενέργειας ανακλάται πίσω στο στρώμα 2, ενώ ένα μέρος
της κυματικής ενέργειας διαθλάται στο στρώμα 2. Τελικά, λοιπόν, έχουμε ένα
προσπίπτον, ένα ανακλώμενο και ένα διαθλώμενο κύμα. Για τα τρία αυτά κύματα,
ισχύει ο νόμος του Snell, σύμφωνα με τον οποίο το πηλίκο της ταχύτητας διάδοσης
του κύματος με το ημίτονο της γωνίας που σχηματίζει η διεύθυνση διάδοσης του
κύματος με την κάθετη στη διεπιφάνεια είναι σταθερό για όλα τα κύματα
(προσπίπτοντα, ανακλώμενα, διαθλώμενα κτλ.). Για να γίνει καλύτερα αντιληπτός ο
νόμος του Snell, για το Σχήμα 1.2.5 (δεδομένου ότι έχουμε ένα προσπίπτον στη
διεπιφάνεια κύμα SHπ το οποίο διαδίδεται με ταχύτητα VS,1, ένα ανακλώμενο στη
διεπιφάνεια κύμα SHα το οποίο διαδίδεται με ταχύτητα VS,1 και ένα διαθλώμενο από
τη διεπιφάνεια κύμα SHδ το οποίο διαδίδεται με ταχύτητα VS,2) διατυπώνεται ως
εξής:
VS,1
sin θ π

=

VS,1
sin θ α

=

VS,2
sin θ δ

(1.2.24)

Από τη σχέση 1.2.24 προκύπτει θπ=θα, ενώ οι θπ και θα συνδέονται με τη σχέση:
sin θ δ = sin θ π
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Επειδή η κυματική ταχύτητα του φλοιού της γης συνήθως αυξάνεται καθώς
πηγαίνουμε σε μεγαλύτερα βάθη, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι VS,2<VS,1, άρα και
θδ<θπ. Με άλλα λόγια, η διεύθυνση διάδοσης πλησιάζει περισσότερο με την
κατακόρυφη διεύθυνση. Αυτή είναι μια σημαντική παρατήρηση που εφαρμόζεται
συχνά στην πράξη για την πραγματοποίηση αριθμητικών αναλύσεων σεισμικής
απόκρισης εδαφικών σχηματισμών. Γίνεται, δηλαδή, η θεώρηση ότι τα σεισμικά
κύματα διαδίδονται μονοδιάστατα, κατά την κατακόρυφη διεύθυνση.

Στρώση 2

θδ

SHδ

VS,2

Στρώση 1
VS,1

SHπ

θπ θα SHα

Σχήμα 1.2.5: Προσπίπτον, ανακλώμενο και διαθλώμενο κύμα SH σε διεπιφάνεια δύο
εδαφικών στρώσεων
Όπως έχει προαναφερθεί, σε κάθε περίπτωση όπου έχουμε διεπιφάνεια δύο
στρώσεων, πρέπει να καθορίζουμε τις συνοριακές συνθήκες που πρέπει να
ικανοποιούνται στη διεπιφάνεια, και οι οποίες θα μας δώσουν τα χαρακτηριστικά των
δημιουργούμενων (ανακλώμενων και διερχόμενων) κυμάτων. Για την περίπτωση του
Σχήματος 1.2.5, οι συνοριακές συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται είναι:
α) Η ισότητα οριζόντιων μετακινήσεων (κάθετα στο σχήμα),
β) Η ισότητα οριζόντιων τάσεων (επίσης κάθετα στο σχήμα),
οι οποίες ικανοποιούνται για δεδομένες τιμές των σταθερών οι οποίες καθορίζουν την
εξίσωση του ανακλώμενου και διαθλώμενου κύματος.
Λαμβάνοντας υπόψη την εξίσωση (1.2.25), μπορούμε να καταλάβουμε ότι καθώς η
γωνία πρόσπτωσης αυξάνεται, αυξάνεται και η γωνία διάθλασης, Υπάρχει, λοιπόν,
μια τιμή της γωνίας πρόσπτωσης, για την οποία η γωνία διάθλασης γίνεται ίση με 90ο.
Η γωνία αυτή λέγεται κρίσιμη γωνία πρόσπτωσης, και η τιμή της προκύπτει με βάση
τη σχέση:
sinθ π,cr =

VS,2
VS,1

(1.2.26)

VS,1

> 1 , όπως συμβαίνει στο παράδειγμα του Σχήματος ??,
VS,2
τότε δεν νοείται κρίσιμη γωνία πρόσπτωσης (γιατί προφανώς δεν υπάρχει γωνία με
V
ημίτονο μεγαλύτερο της μονάδας). Αν όμως S,1 < 1 , τότε υπάρχει τιμή του θπρ για
VS,2

Για την περίπτωση όπου
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την οποία προκύπτει: θδ=90ο, κάτι που σημαίνει ότι ένα μέρος του κύματος ανακλάται
υπό γωνία θcr, ενώ ένα άλλο μέρος κινείται κατά μήκος της διεπιφάνειας των δύο
στρωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι έχουμε ολική ανάκλαση του κύματος.
Στη συνέχεια, εξετάζεται η περίπτωση όπου ένα κύμα P προσπίπτει στη διεπιφάνεια
δύο εδαφικών στρώσεων, βλ. Σχήμα 1.2.6. Για τη διεπιφάνεια πρέπει να
ικανοποιούνται οι εξής τέσσερις συνοριακές συνθήκες:
α) Ισότητα τάσεων κατά τον οριζόντιο άξονα, x
β) Ισότητα τάσεων κατά τον κατακόρυφο άξονα, y
γ) Ισότητα μετακινήσεων κατά τον οριζόντιο άξονα, x
δ) Ισότητα μετακινήσεων κατά τον κατακόρυφο άξονα, y
Εάν δημιουργούνταν μόνο κύματα P (δηλαδή το προσπίπτον, ένα ανακλώμενο
και ένα διαθλώμενο) δεν θα ήταν δυνατή η ικανοποίηση και των τεσσάρων παραπάνω
συνοριακών συνθηκών. Για το λόγο αυτό, στην περίπτωση αυτή δημιουργούνται και
κύματα SV: ένα ανακλώμενο και ένα διαθλώμενο. Αντίστοιχη περίπτωση έχουμε
όταν έχουμε ένα προσπίπτον στη διεπιφάνεια κύμα SV. Και στην περίπτωση αυτή,
εκτός από το ανακλώμενο και το διαθλώμενο κύμα SV, θα υπάρχει επίσης ένα
ανακλώμενο και ένα διαθλώμενο κύμα P. Με άλλα λόγια, όταν το προσπίπτον κύμα
είναι είτε P είτε SV, θα έχουμε ανακλώμενα και διαθλώμενα P και SV κύματα. Όταν,
όμως, το προσπίπτον κύμα είναι SH, θα έχουμε μόνο ανακλώμενα κύματα.
SVδ
Στρώση 2

Pδ

θPδ

VP,2, VS,2

θSδ

Στρώση 1
VP,1, VS,1

Pπ

θPπ

θPα

y

Pα

x

θSα
SVα

Σχήμα 1.2.6: Ανακλώμενα και διερχόμενα κύματα για προσπίπτον κύμα P.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο νόμος του Snell ισχύει και πάλι, για όλα τα είδη κυμάτων
που δημιουργούνται:
VP,1
sin θ Pπ

=

VP,1
sin θ Pα

=

VS,1
sin θSα

=

VP,2
sin θ Pδ

=

VS,2
sin θSδ

(1.2.27)

Από τις παραπάνω ισότητες, και με δεδομένη τη γωνία πρόσπτωσης του κύματος P,
μπορούμε να υπολογίζουμε τις διευθύνσεις διάδοσης όλων των κυμάτων τα οποία
υπάρχουν στο πρόβλημα το οποίο εξετάζεται.

Ι. Κουτρομάνος & Κ. Σπυράκος
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SVδ
Στρώση 2

Pδ

θPδ
θSδ

VP,2, VS,2

Στρώση 1
VP,1, VS,1

θPα

Pα
y

SVπ θSπ θSα
SVα

x

Σχήμα 1.2.7: Ανακλώμενα και διερχόμενα κύματα για προσπίπτον κύμα SV.
Στη συνέχεια εξετάζεται η περίπτωση όπου ένα κύμα το οποίο διαδίδεται προς
τα πάνω συναντά (υπό γωνία και όχι κατακόρυφα) την ελεύθερη επιφάνεια του
εδάφους. Προφανώς, δεν μπορούν να διαδοθούν κύματα πάνω από την ελεύθερη
επιφάνεια, για το λόγο αυτό έχουμε μόνο το προσπίπτον κύμα (P ή SV), και τα δύο
ανακλώμενα κύματα, P και SV. Για να ικανοποιηθούν οι συνοριακές συνθήκες,
πρέπει να υπάρχουν επιπλέον κύματα διαφορετικού είδους: αυτά είναι τα επιφανειακά
κύματα που προαναφέρθηκαν. Εάν ο φλοιός είναι ομογενής, θα δημιουργηθεί ένα
συγκεκριμένο είδος επιφανειακού κύματος, το οποίο καλείται κύμα Rayleigh. Στο
κύμα Rayleigh, έχουμε τόσο οριζόντια, όσο και κατακόρυφη συνιστώσα κίνησης (βλ.
Σχήμα 1.2.8). Μπορεί να αποδειχθεί ότι μια λύση για τις τρεις συνιστώσες του
διανύσματος μετακίνησης [u,υ,w] που ικανοποιεί τις γενικές μερικές διαφορικές
εξισώσεις ισορροπίας (που λέγονται και εξισώσεις Navier βλ. Fung & Tong, 2001)
και τις συνοριακές συνθήκες δίνεται από τις εξής εκφράσεις (Kramer, 1996):

⎛
2iq ⋅ s ⋅ k R − sz ⎞ i( ωt −k R x )
u = A1 ⎜ −ik R e − qz + 2
e ⎟e
s + k 2R
⎝
⎠
υ=0

⎛ 2q ⋅ k 2R −sz
⎞
w = A1 ⎜ 2
e − q ⋅ e − qz ⎟ ei( ωt − k R x )
2
⎝ s + kR
⎠
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Διεύθυνση διάδοσης
Διανύσματα Ταχύτητας
υλικών σημείων στην
επιφάνεια

Τροχιά κίνησης υλικών
σημείων

x
z

Κατανομή μετακινήσεων

Σχήμα 1.2.8: Στιγμιότυπο κύματος Rayleigh
Όπου
ω2
VP2

(1.2.29)

ω2
s =k − 2
VS

(1.2.30)

q 2 = k 2R −

2

2
R

και kR ο κυματικός αριθμός για κύματα Rayleigh:
kR =

ω
VR

(1.2.31)

και VR η ταχύτητα διάδοσης κυμάτων Rayleigh, που ικανοποιεί την εξίσωση:
6

4

2

⎛ VR ⎞
⎛ VR ⎞ ⎛
1 − 2v ⎞ ⎛ VR ⎞
⎛ 1 − 2v
⎞
− 1⎟ = 0
⎜
⎟ + 8⎜
⎟ + ⎜ 24 − 16
⎟ + 16 ⎜
⎟⎜
2 − 2v ⎠ ⎝ VS ⎠
⎝ 2 − 2v
⎠
⎝ VS ⎠
⎝ VS ⎠ ⎝

(1.2.32)

π.χ., για v=0.25, λαμβάνεται VR=0.95538VS. Γενικά, η ταχύτητα VR είναι ελάχιστα
μικρότερη από την ταχύτητα VS, και VR=VS για v=0.5.
Ένα άλλο είδος κύματος δημιουργείται όταν ένα τμήμα SH εισέρχεται σε μια
μαλακή στρώση εδάφους, η οποία βρίσκεται πάνω από ένα πολύ πιο «σκληρό» (π.χ.
βραχώδες) στρώμα. Στην περίπτωση αυτή, ένα μέρος της ενέργειας των κυμάτων SH
«παγιδεύεται» μέσα στο εδαφικό στρώμα μέσω πολλαπλών ανακλάσεων, και τελικά,
δημιουργείται ένα άλλο είδος επιφανειακών κυμάτων, τα κύματα Love. Στο Σχήμα
1.2.9 παρουσιάζεται ποιοτικά η περίπτωση δημιουργίας ενός κύματος Love. Για
λόγους απλότητας του σχήματος, το μόνο κύμα που σημειώνεται μέσα στο βράχο
είναι το προσπίπτον κύμα SH. Τονίζεται ότι η δημιουργία επιφανειακών κυμάτων με
κίνηση κάθετα στο επίπεδο (κυμάτων SH) είναι αδύνατη σε έναν ομογενή ημίχωρο.
Ι. Κουτρομάνος & Κ. Σπυράκος
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Στην περίπτωση κυμάτων Love, η μόνη συνιστώσα μετακίνησης είναι η
συνιστώσα εκτός επιπέδου διάδοσης (Σχήμα 1.2.10), και δίνεται από τη σχέση:
u=0

(1.2.33α)

w=0

(1.2.33β)

⎡
VL2 ⎤ i( k Lx −ωt )
υ1 = 2A ⋅ cos ⎢ k L 1 − 2 y ⎥ ⋅ e
VS ⎦⎥
⎣⎢

(1.2.33γ)

⎡
⎡
⎤
VL2 ⎤
VL2
υ 2 = 2A ⋅ cos ⎢ k L 1 − 2 Η ⎥ ⋅ exp ⎢ − k L 1 − 2 ( z − Η ) ⎥ ⋅ ei( k Lx −ωt ) (1.2.33δ)
VS ⎦⎥
VS
⎣⎢
⎣⎢
⎦⎥
Όπου οι εκφράσεις υ1 και υ2 αναφέρονται στη μετακίνηση κατά y στους
σχηματισμούς 1 και 2, βλ. Σχήμα 2.2.9, και η ταχύτητα των κυμάτων Love ικανοποιεί
την εξίσωση:

tan ωH

G
1
1
− 2 = 2
2
VS1 VL
G1

1
1
− 2
2
VL VS 2

(1.2.34)

1
1
− 2
2
VS1 VL

Από την εξίσωση (1.2.34) είναι εμφανές ότι, για διαφορετική συχνότητα κυμάτων ω,
η ταχύτητα διάδοσης των επιφανειακών κυμάτων Love είναι διαφορετική. Κύματα
για τα οποία η ταχύτητα διάδοσης εξαρτάται από τη συχνότητα λέγονται
διασκορπιζόμενα (dispersive). Για πολύ χαμηλές τιμές συχνότητας, λαμβάνεται
VL→VS2, ενώ για πολύ υψηλές τιμές συχνότητας προκύπτει VL→VS1.
Αν το βραχώδες υπόβαθρο είναι πολύ πιο «δύσκαμπτο» από το έδαφος
(πρακτικά τελείως άκαμπτο), όταν τα ανακλώμενα στην ελεύθερη επιφάνεια κύματα
καταλήγουν στη διεπιφάνεια εδάφους-υποβάθρου, ολόκληρο το κύμα ανακλάται και
παραμένει μέσα στην εδαφική στρώση. Με άλλα λόγια, στην περίπτωση αυτή δεν
έχουμε την ευεργετική επίδραση της απόσβεσης ακτινοβολίας (δηλαδή της
απομάκρυνσης σεισμικής ενέργειας από το σύστημα λόγω εκπομπής κυμάτων προς
το άπειρο), οπότε θα αναμένονται μεγαλύτερες εδαφικές μετακινήσεις, ταχύτητες και
επιταχύνσεις λόγω του σεισμού και μεγαλύτερη πιθανότητα για βλάβες σε
κατασκευές.

Μαλακό
Έδαφος

SΗπ

SΗ

SΗ SΗ

SΗ SΗ

SΗ

Βραχώδες Υπόβαθρο
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Σχήμα 1.2.9: Δημιουργία κύματος Love το οποίο διαδίδεται κατά μήκος μαλακής
εδαφικής στρώσης μικρού πάχους, επί βραχώδους υποβάθρου.

(α)

x
y

(β)
Σχήμα 1.2.10: Κύμα Love, α) Αξονοσυμμετρική απεικόνιση, β) Κάτοψη

Η σεισμική διέγερση είναι στην ουσία η επαλληλία ενός συνόλου κυμάτων
διαφορετικών συχνοτήτων και διαφορετικού εύρους το καθένα (πρβλ. Παρ. 2.11 του
παρόντος κειμένου). Επειδή τα υλικά του φλοιού της γης, μέσα στα οποία διαδίδονται
τα σεισμικά κύματα συμπεριφέρονται, πρακτικά, ελαστικά (λόγω των πολύ μικρών
επιβαλλόμενων παραμορφώσεων), η απόσβεση που υπάρχει μπορεί να χαρακτηριστεί
μάλλον ως ιξώδης παρά ως υστερητική (για ορισμό της απόσβεσης, βλ. Παρ. 2.12).
Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία: ότι για έναν μονοβάθμιο ταλαντωτή, η απώλεια
ενέργειας σε μια πλήρη ταλάντωση, για την περίπτωση ιξώδους απόσβεσης, δίνεται
από τη σχέση:
WD = π ⋅ c ⋅ ω ⋅ u 2

Ι. Κουτρομάνος & Κ. Σπυράκος
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όπου c η σταθερά ιξώδους απόσβεσης, ω η συχνότητα της διέγερσης και u το εύρος
ταλάντωσης, ενώ για την περίπτωση υστερητικής απόσβεσης η απώλεια ενέργειας
δίνεται από τη σχέση:
WD = ζ ⋅ k ⋅ π ⋅ u 2

(1.4.7)

όπου ζ ο λόγος υστερητικής απόσβεσης και k η ακαμψία του συστήματος.
Παρατηρείται ότι η απώλεια ενέργειας λόγω απόσβεσης υλικού (λόγω δηλαδή της
ιδιότητας του μέσου στο οποίο διαδίδεται το κύμα να καταναλώνει ενέργεια κατά την
κίνηση των υλικών σημείων του) στην περίπτωση ιξώδους απόσβεσης εξαρτάται από
τη συχνότητα της διέγερσης, σε αντίθεση με την περίπτωση υστερητικής απόσβεσης
(όπου η απώλεια ενέργειας σε έναν κύκλο ταλάντωσης είναι ανεξάρτητη της
συχνότητας ταλάντωσης). Τα όσα προαναφέρθηκαν και αφορούσαν σε μονοβάθμιους
ταλαντωτές ισχύουν και για αρμονικά κύματα συγκεκριμένης συχνότητας. Έτσι,
καθώς τα σεισμικά κύματα διαδίδονται στο εσωτερικό του γήινου φλοιού, οι υψίσυχνες
συνιστώσες (δηλαδή οι κυματικές συνιστώσες του σεισμού με σχετικά μεγάλες
ιδιοσυχνότητες, ω) αποσβένονται ταχύτερα με την απόσταση. Αυτό το συμπέρασμα
επαληθεύεται εύκολα με τη βοήθεια του διαγράμματος του Seed που παρατίθεται στο
Σχήμα 1.12 και αφορά τη μεταβολή της δεσπόζουσας περιόδου ενός σεισμού με την
απόσταση. Η δεσπόζουσα περίοδος είναι η τιμή της περιόδου στο φάσμα ευρών
Fourier, που αντιστοιχεί στη μέγιστη τιμή του εύρους ταλάντωσης. Το φάσμα ευρών
Fourier, προκύπτει αναλύοντας τη χρονοϊστορία της επιτάχυνσης ενός σεισμού σε
σειρά Fourier (βλ. Παρ. 2.11) και σχεδιάζοντας τη γραφική παράσταση της
μεταβολής του εύρους ταλάντωσης των αρμονικών συνιστωσών συναρτήσει της
περιόδου τους.

1.3 Ποσοτικές Εκφράσεις της Σεισμικότητας

Στην Τεχνική Σεισμολογία και την Σεισμική Μηχανική, ενδιαφέρον έχει και ο
ποσοτικός χαρακτηρισμός της σεισμικότητας μιας περιοχής. Πιο συγκεκριμένα,
πρέπει να κατάλληλες σχέσεις και με δεδομένη τη καταγραφείσα σεισμική
δραστηριότητα μιας περιοχής, που ονομάζεται επίσης ιστορική σεισμικότητα, να
δημιουργηθούν κατάλληλες σχέσεις που να συσχετίζουν την ισχύ ενός σεισμού με τη
συχνότητα εμφάνισής του σε δεδομένο χρονικό διάστημα.
Η πιο διαδεδομένη σχέση υπολογισμού της σεισμικότητας προτάθηκε αρχικά από
τους Gutenberg και Richter (1954):
logλ=α - b·m

(1.3.1)

όπου λ ο αριθμός σεισμών που συμβαίνουν στη μονάδα του χρόνου (ένα έτος) με
μέγεθος μεγαλύτερο ή ίσο με m, α και b σταθερές που ορίζονται για κάθε περιοχή.
Πιο συγκεκριμένα, είναι α =log10(NT), όπου ΝΤ o συνολικός αριθμός σεισμών που
έχουν συμβεί στην περιοχή που εξετάζεται, ενώ το b, που ονομάζεται ρυθμός
σεισμικότητας, λαμβάνει τυπικά τιμές 1±3. Έχει αποδειχθεί ότι η μέθοδος GutenbergRichter δίνει με πολύ καλή προσέγγιση τον αριθμό σεισμών στη μονάδα του χρόνου
για ένα δεδομένο εύρος τιμών μεγέθους. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος υπερεκτιμά
τον αριθμό σεισμών για πολύ μικρούς και για πολύ μεγάλους σεισμούς. Επίσης, δεν
Ι. Κουτρομάνος & Κ. Σπυράκος
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είναι κατάλληλη για τον χαρακτηρισμό της σεισμικότητας ενός μεμονωμένου
ρήγματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, για την εκτίμηση της σεισμικής
επικινδυνότητας χρησιμοποιείται η μέθοδος Gutenberg-Richter, συνδυασμένη με μια
στοχαστική διαδικασία Poisson. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται η παραδοχή ότι η
αθροιστική πιθανότητα (πιθανότητα εμφάνισης σεισμών μικρότερων ή ίσων με ένα
μέγεθος) δίνεται από τη σχέση:

F ( t ) = 1 − exp ( −λt )

(1.3.2)

όπου F(t) η τιμή της πιθανότητας να συμβεί ισχυρότερος σεισμός από το δεδομένο
σεισμό που εξετάζεται (πιθανότητα υπέρβασης) και t το χρονικό διάστημα το οποίο
εξετάζεται. Η εξίσωση (1.3.2) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αντίστροφη
διαδικασία, δηλαδή να υπολογιστεί ο αριθμός σεισμών ανά έτος με δεδομένη
πιθανότητα υπέρβασης, για δεδομένο χρονικό διάστημα. Π.χ. αν είναι επιθυμητός ο
προσδιορισμός του ετήσιου αριθμού σεισμών με πιθανότητα υπέρβασης ίση με 10%
για ένα χρονικό διάστημα ίσο με 50 έτη, προκύπτει λ=0.0021 σεισμοί ανά έτος.
Συνήθως, αντί για την τιμή λ, χρησιμοποιείται ο αντίστροφος του λ, που ονομάζεται
περίοδος επαναφοράς του σεισμού, Τεπ. Η περίοδος επαναφοράς είναι ένα μέτρο του
χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την εμφάνιση ενός δεδομένου σεισμού. Στο
προηγούμενο παράδειγμα, προκύπτει ότι η περίοδος επαναφοράς για χρονικό
διάστημα ίσο με 50 έτη και πιθανότητα υπέρβασης ίση με 10% είναι
1
≈475 έτη. Αυτή η περίοδος επαναφοράς έχει οριστεί και για τους
Τεπ=
0.0021
σεισμούς σχεδιασμού του τρέχοντος Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΕΑΚ
2000).
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την εκτίμηση των τιμών εδαφικής
επιτάχυνσης, ταχύτητας ή μετακίνησης σε μια σεισμογενή περιοχή είναι οι σχέσεις
εξασθένισης (attenuation relations). Οι σχέσεις αυτές συνδέουν τις παραμέτρους της
εδαφικής κίνησης σε μια περιοχή με σεισμολογικές παραμέτρους της περιοχής αυτής.
Η γενική μορφή μιας σχέσης εξασθένισης είναι:

ln Y = c1 + c2 m − c3 ln ( R + c4 ) − c5 R + c6 F + c7S + ε

(1.3.3)

όπου lnY είναι η μέση τιμή του λογαρίθμου της παραμέτρου (π.χ. μέγιστη εδαφική
επιτάχυνση, φασματική επιτάχυνση για μια δεδομένη τιμή ιδιοπεριόδου κτλ.) που
εκτιμάται, μ το μέγεθος του σεισμού, R η απόσταση της περιοχής που εξετάζεται από
τη σεισμική διάρρηξη (μπορεί να είναι επικεντρική απόσταση, δηλαδή απόσταση από
το επίκεντρο του σεισμού, υποκεντρική απόσταση, δηλαδή απόσταση από το
υπόκεντρο του σεισμού, προβολή του σημείου που ενδιαφέρει πάνω στο επίπεδο του
ρήγματος κτλ.), F ο μηχανισμός διάρρηξης (μεταβλητή που παίρνει διάφορες τιμές,
ανάλογα με το αν έχουμε ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης, κανονικό, ανάστροφο κτλ.), S
παράμετρος που παίρνει διαφορετικές τιμές ανάλογα με τις εδαφικές συνθήκες στην
περιοχή (βράχος, μαλακό έδαφος κτλ.) και ε παράμετρος που εκφράζει την τάξη
μεγέθους του σφάλματος εκτίμησης του Υ, και ισούται με το τυχαίο σφάλμα που
προκύπτει για μέση τιμή ίση με 0 και τυπική απόκλιση ίση με την τυπική απόκλιση
των τιμών του Y που ανήκουν στο δείγμα καταγεγραμμένων γεγονότων που
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της σχέσης εξασθένισης. Τα c1, c2, …, c7 είναι
σταθερές οι οποίες προκύπτουν με τη βοήθεια μεθόδων της στατιστικής. Η σχέση
Ι. Κουτρομάνος & Κ. Σπυράκος
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εξασθένισης μπορεί να έχει και απλούστερη μορφή από την εξίσωση (1.3.3), οπότε
κάποιοι από τους όρους δεν χρησιμοποιούνται.
Οι τιμές του lnY που προκύπτουν από τη σχέση εξασθένισης για τις τιμές m,
R, F και S ενός σεισμού που έχει συμβεί δεν συμφωνούν με την πραγματική τιμή του
lnY. Αυτό ισχύει γιατί οι τιμές των παραμέτρων c1, c2, …, c7 προκύπτουν από
στατιστική επεξεργασία και αντιπροσωπεύουν τη «μέση» επίδραση των σεισμικών
παραμέτρων στο lnY. Η διαφορά ανάμεσα στην πραγματική τιμή του lnY και στην
τιμή του lnY που προβλέπεται από τη σχέση εξασθένισης ονομάζεται υπόλοιπο
(residual). Η τυπική απόκλιση της τιμής lnY δίνεται από τη σχέση:

σ lnY =

1 n
2
( ln Yi − ln Yi )
∑
n − p n =1

(1.3.4)

όπου n είναι ο αριθμός των σεισμών που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία της
σχέσης εξασθένισης, p είναι ο αριθμός των συντελεστών ci για τη συσχέτιση του lnYi
με τις σεισμικές παραμέτρους, lnYi η τιμή του φυσικού λογαρίθμου του Y που
καταγράφηκε για το σεισμό i και lnYi η τιμή του φυσικού λογαρίθμου του Y που
προκύπτει από τη σχέση εξασθένισης, για τιμές των παραμέτρων αυτές που
αντιστοιχούν στο σεισμό i.
Η τιμή lnY που προκύπτει από τις σχέσεις εξασθένισης αντιστοιχεί σε
πιθανότητα υπέρβασης 50%. Δηλαδή, για δεδομένες τιμές M, R, F, S, υπάρχει 50%
πιθανότητα να προκύψουν μεγαλύτερες τιμές του lnY από αυτή που μας δίνει η
σχέση εξασθένισης. Σε περίπτωση όπου είναι επιθυμητός ο υπολογισμός του lnY με
πιθανότητα υπέρβασης διαφορετική από 50%, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξίσωση:
ln Y1-α = ln Y + z α σ lnY

(1.3.5)

όπου zα η τιμή της μεταβλητής της τυποποιημένης κανονικής κατανομής η οποία
αντιστοιχεί σε πιθανότητα υπέρβασης ίση με α. Η σχέση (1.3.5) δεν μπορεί να
χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου η τιμή του lnY αντιστοιχεί σε τιμές των
παραμέτρων M, R, S και F εκτός του εύρους των τιμών του δείγματος που
χρησιμοποιήθηκε και σε περιπτώσεις όπου το δείγμα αποτελείται από λίγους
σεισμούς. Για πιθανότητα υπέρβασης 50%, είναι z50%=0, οπότε από την (1.3.5)
προκύπτει ln Y1-α = ln Y . Συχνά, χρησιμοποιείται ο όρος ποσοστημόριο α (α-th
percentile), για να υποδηλώσει την τιμή ενός μεγέθους με πιθανότητα μη-υπέρβασης
ίση με α%. Η μέση τιμή του lnY, όπως προκύπτει από τη σχέση (1.3.5), είναι αυτή
που χρησιμοποιείται για την περίπτωση συνήθων έργων. Για την περίπτωση
σημαντικών κατασκευών (π.χ. φραγμάτων, σημαντικών γεφυρών κτλ.)
χρησιμοποιούνται συχνά οι τιμές του lnY αυξημένες κατά την τυπική απόκλιση, σlnY.
Η τιμή πιθανότητας υπέρβασης για αυτή την τιμή προκύπτει (από τη Σχέση (1.3.5))
ότι z=1. Σε μοναδιαία τιμή του z αντιστοιχεί πιθανότητα υπέρβασης α=0.159, δηλαδή
η τιμή lnY+σlnY αντιστοιχεί σε ποσοστημόριο 84.1 (84th percentile value).
Σήμερα υπάρχει μεγάλος αριθμός σχέσεων εξασθένισης στη βιβλιογραφία,
καθεμία από τις οποίες ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη, συνήθως, περιοχή. Επίσης,
πολλές σχέσεις έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για την ποσοτική περιγραφή
σεισμών του εγγύς πεδίου. Ο μεγάλος αριθμός διαφορετικών σχέσεων εξασθένισης
της βιβλιογραφίας, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ορισμένων να περιγράφουν μόνο
ειδικές περιπτώσεις μηχανισμών διάρρηξης ή εδαφικών συνθηκών κτλ., καθιστά
αναγκαία την προσεκτική χρήση τους.
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1.4 Σεισμικός Κίνδυνος

Προκειμένου να κατανοήσει κανείς την έννοια του σεισμικού κινδύνου,
απαιτείται ένας λογικός διαχωρισμός σε διαφορετικά στάδια. Όταν αναφερόμαστε σε
σεισμικό κίνδυνο, εννοούμε την πιθανότητα να εμφανιστούν συγκεκριμένες
συνέπειες λόγω κάποιου σεισμού. Ένας σεισμός συνεπάγεται μια σειρά από
διαφορετικές επικινδυνότητες (hazards). Η πιο προφανής επικινδυνότητα, είναι από
την ίδια τη σεισμική διάρρηξη, σε περίπτωση που υπάρξει επιφανειακή εκδήλωσή
της. Η σημαντικότερη, πάντως, επικινδυνότητα, που οφείλεται σε σεισμούς είναι η
εδαφική κίνηση. Άλλες μορφές επικινδυνότητας λόγω σεισμού είναι οι
κατολισθήσεις, θαλάσσια κύματα κτλ. Οι επικινδυνότητες που συνδέονται με το
σεισμό μπορούν να προκαλέσουν βλάβες (damage) σε πολλές κατασκευές.
Οι βλάβες μπορεί να αναφέρονται είτε στα φέροντα στοιχεία των δομημάτων,
είτε στο περιεχόμενο (π.χ. εργαστηριακός εξοπλισμός) αυτών των κτιρίων. Επίσης,
βλάβες μπορούν να προκληθούν σε σημαντικά έργα υποδομής, όπως γέφυρες, αγωγοί
μεταφοράς νερού και φυσικού αερίου, δίκτυο ηλεκτροδότησης. Στην περίπτωση
βλάβης σε σημαντικά έργα υποδομής, μπορεί να προκληθούν δευτερεύουσες βλάβες,
π.χ. πυρκαγιές, απελευθέρωση τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα, πλημμύρες κτλ. Οι
βλάβες, με τη σειρά τους, προκαλούν απώλεια (loss). Οι απώλειες μπορεί να είναι
απώλειες ανθρώπινων ζωών και τραυματισμοί, είτε οικονομικές ζημίες που
οφείλονται στην ανάγκη επισκευής ή ακόμα και επανακατασκευής δομημάτων, ή
παύση λειτουργίας σημαντικών κτιρίων (π.χ. νοσοκομείων), κτλ. Εκτός από τις
παραπάνω περιπτώσεις, ο σεισμός μπορεί να προκαλέσεις και δευτερεύουσες
απώλειες (secondary losses), οι οποίες κυρίως είναι απώλειες εσόδων από μη
λειτουργία σημαντικών εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο σεισμός του
Kobe προκάλεσε τεράστιες οικονομικές ζημίες, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι
αχρηστεύτηκε το λιμάνι της πόλης, το οποίο είναι εγκατάσταση τεράστιας σημασίας
για την οικονομία ολόκληρης της χώρας. Ο βαθμός στον οποίο αναμένονται βλάβες
για δεδομένη επικινδυνότητα ονομάζεται τρωτότητα (vulnerability), και συνήθως
εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού κόστους των δομημάτων. Η πιθανότητα να
εμφανιστούν απώλειες ονομάζεται κίνδυνος (risk). Ανάλογα με τη σεισμικότητα μιας
περιοχής, και τη σημασία που αναμένεται να έχει ένας μελλοντικός σεισμός, συχνά
κρίνεται αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων (mitigation measures).
Για να προκύψει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για μια περιοχή που
εξετάζεται, πρέπει σε πρώτη φάση να καθοριστεί ποια από τα παραπάνω είδη
απωλειών αναμένεται να εμφανιστούν. Αφού γίνει αυτό, πρέπει να οριστούν
κατάλληλα ποσοτικά μεγέθη με τα οποία θα καθίσταται δυνατή η έκφραση της
σεισμικής επικινδυνότητας. Παλαιότερα, το ποσοτικό μέγεθος που χρησιμοποιούταν
συνηθέστερα ήταν η σεισμική ένταση ή το μέγεθος του σεισμού (βλ. και παραπάνω).
Επειδή όπως έχει προαναφερθεί η ένταση και το μέγεθος δεν είναι μονοσήμαντα
ορισμένα, σήμερα χρησιμοποιούνται άλλα φυσικά μεγέθη, τα οποία προφανώς
συνδέονται με την ένταση και το μέγεθος. Το φυσικό μέγεθος που χρησιμοποιείται
συνήθως είναι η μέγιστη εδαφική επιτάχυνση, PGA, που αναμένεται σε έναν σεισμό.
Συνήθως, η σεισμική επικινδυνότητα εκφράζεται ποσοτικά ως η συχνότητα με
την οποία αναμένεται οι τιμές της μέγιστης σεισμικής επιτάχυνσης να υπερβούν μια
συγκεκριμένη τιμή. Συχνά κατασκευάζονται οι καμπύλες σεισμικής επικινδυνότητας,
οι οποίες παρουσιάζουν τον αριθμό των σεισμών στη μονάδα του χρόνου (συνήθως
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ανά έτος) για τους οποίους υπερβαίνεται η αντίστοιχη τιμή της μέγιστης εδαφικής
επιτάχυνσης.
Από την άλλη, ο κίνδυνος εκφράζεται ως η πιθανότητα οι βλάβες ή οι
απώλειες σε μια περιοχή να ξεπεράσουν συγκεκριμένες τιμές. Τονίζεται ότι ενώ ο
κίνδυνος ορίζεται ως πιθανότητα, η επικινδυνότητα ορίζεται ως συχνότητα, κι αυτό
γιατί προκύπτουν προβλήματα στην περίπτωση όπου οριστεί και η επικινδυνότητα ως
πιθανότητα.
Το πρώτο βήμα για να εκτιμηθεί ο σεισμικός κίνδυνος για μια συγκεκριμένη
περιοχή, είναι η πραγματοποίηση μιας μελέτης σεισμικής επικινδυνότητας: αρχικά,
προσδιορίζονται οι σεισμικές πηγές, στην ευρύτερη περιοχή του έργου, οι οποίες
είναι ικανές να δώσουν σεισμούς οι οποίοι θα πλήξουν την περιοχή η οποία
εξετάζεται. Οι σεισμικές περιοχές μπορεί να είναι σημειακές, γραμμικές ή
επιφανειακές. Στη συνέχεια, για κάθε σεισμική πηγή, καθορίζεται ο αριθμός των
σεισμικών γεγονότων που έχουν συμβεί, καθώς και το μέγεθός τους, με βάση
ιστορικά στοιχεία. Δημιουργούνται, έτσι, καμπύλες οι οποίες δίνουν την αθροιστική
κατανομή των μεγεθών, δηλαδή, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Δt και για
μια συγκεκριμένη τιμή του μεγέθους m, το πλήθος των σεισμών με μέγεθος
μεγαλύτερο από m.
Βέβαια, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, ο σεισμικός κίνδυνος δεν
εκφράζεται συνήθως σε όρους μεγέθους, αλλά σε όρους απόκρισης όπως είναι η
μέγιστη εδαφική επιτάχυνση, η μέγιστη εδαφική ταχύτητα κτλ. Τελικά, με τη βοήθεια
κατάλληλων σχέσεων εξασθένισης (βλ. προηγούμενα) ορίζεται μια σχέση μεγέθους
με την τιμή απόκρισης. Με την κατάλληλη μετατροπή, ορίζονται τελικά καμπύλες οι
οποίες δίνουν, τη σχέση της ετήσιας συχνότητας με την τιμή, π.χ., της μέγιστης
εδαφικής επιτάχυνσης. Υπενθυμίζεται ότι όλη η διαδικασία που παρουσιάστηκε
παραπάνω αναφέρεται σε κάθε σεισμική πηγή ξεχωριστά. Για να βρεθεί η συνολική
ετήσια συχνότητα για μια δεδομένη τιμή της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης, PGA,
πρέπει να αθροιστούν οι ετήσιες συχνότητες που αντιστοιχούν στις σεισμικές πηγές.
Η μορφή μιας καμπύλης σεισμικής επικινδυνότητας που προκύπτει με την
προαναφερθείσα διαδικασία, παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.4.1.

PGA

λ

Σχήμα 1.4.1: Μορφή καμπύλης σεισμικής επικινδυνότητας. Μέγιστη εδαφική
επιτάχυνση συναρτήσει ετήσιας συχνότητας.
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Οι αναλύσεις σεισμικής επικινδυνότητας έχουν γίνει κανόνας για τη μελέτη
πολύ σημαντικών έργων, όπως μεγάλων γεφυρών, φραγμάτων, πυρηνικών
εργοστασίων κτλ. Από την άλλη, οι αναλύσεις σεισμικού κινδύνου καθορίζουν σε
μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις επιχειρήσεων αλλά και ιδιοκτητών κτιρίων για τη λήψη
αποφάσεων σεισμικής αναβάθμισης δομημάτων, ασφάλισης εγκαταστάσεων κτλ.
Οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κανονισμοί (στην τρέχουσα μορφή τους, η οποία
δεν λαμβάνει σε μεγάλο βαθμό υπόψη τη σύγχρονη φιλοσοφία σχεδιασμού με βάση
στάθμες επιτελεστικότητας), καθορίζουν για συνήθη έργα (ήτοι έργα όπως κτίρια
κατοικιών, γραφεία κτλ.) ως σεισμός σχεδιασμού το σεισμό με εδαφικές επιταχύνσεις
οι οποίες αντιστοιχούν σε πιθανότητα υπέρβασης 10% σε χρονικό διάστημα 50 ετών.
Από την άλλη, για σημαντικά έργα (όπως σχολεία, νοσοκομεία, γέφυρες σημαντικών
οδικών αξόνων), ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει για ισχυρότερους σεισμούς, που
αντιστοιχούν σε μικρότερες πιθανότητες εμφάνισης (5% ή 2% σε 50 χρόνια, ή ακόμα
μικρότερη πιθανότητα και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα).

Παράδειγμα 1.1

Ζητείται η δημιουργία μιας καμπύλης σεισμικής επικινδυνότητας σε όπουε μέγιστης
εδαφικής επιτάχυνσης, για τη θέση του Σχήματος Π.1.1, η οποία βρίσκεται ανάμεσα
σε 2 γραμμικές σεισμικές πηγές, 1 και 2. Ο ρυθμός εμφάνισης σεισμικότητας δίνεται
από την εξίσωση (1.4.1) όπου οι παράμετροι α και β για τις 2 πηγές δίνονται από τον
ακόλουθο πίνακα:
Πηγή
1
2

αi
6.5
5.5

βi
1.5
1.4

Σχήμα Π.1.1

Το εστιακό βάθος για την πηγή 1 είναι ίσο με 25km, ενώ για την πηγή 2 είναι ίσο με
15km. Γίνεται η υπόθεση πως ισχύει η ακόλουθη σχέση εξασθένισης:
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ln(A) = ln (c1 ) + c 2 m + c 3ln(R + c 4 )
Όπου c1=5400, c2=0.8, c3=2 και c4=40, το Α δίνεται σε cm/s2 και το R σε km (μπορεί
να επαληθευτεί ότι αυτή η σχέση είναι ειδική περίπτωση της εξίσωσης (1.4.3)).
ΛΥΣΗ

α) Προκειμένου να δημιουργήσουμε την καμπύλη σεισμικής επικινδυνότητας, πρέπει
να εργαστούμε με το ακόλουθο σκεπτικό. Ο σκοπός είναι ο υπολογισμός της
συχνότητας λ για μια τιμή της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης, PGA=A. Πρώτα από
όλα, πρέπει να βρεθεί, για κάθε πηγή i, το μέγεθος σεισμού m(xi), το οποίο όταν
εμφανιστεί σε μια τυχούσα θέση xi της πηγής θα δώσει (σύμφωνα με τη σχέση
εξασθένισης) μέγιστη εδαφική επιτάχυνση ίση με Α.
x1

d1
x2
d2

1
⎡
⎤
c3
c
⎛
⎞
A 2
m ( x i ) = ln ⎢⎜ ⎟ ( R + c4 ) b2 ⎥
⎢⎝ c1 ⎠
⎥
⎢⎣
⎥⎦

όπου c1=5400, c2=0.8, c3=2 και c4=40, το A δίδεται σε cm/sec2 και το R(x) (σε km)
υπολογίζεται με χρήση της σχέσης:

R ( x i ) = x i2 + d i2 + h i2
όπου di είναι η ελάχιστη απόσταση της θέσης που εξετάζεται από τις 2 σεισμικές
πηγές, ήτοι 100km και 50km για την πρώτη και δεύτερη πηγή, αντίστοιχα, και hi είναι
το εστιακό βάθος, ήτοι 25km και 15km για την πρώτη και δεύτερη πηγή, αντίστοιχα.
Εν συνεχεία, από τη σχέση (1.4.1), μπορεί να βρεθεί, μια τιμή λ(xi), η οποία
αντιστοιχεί στη μέση ετήσια συχνότητα εμφάνισης σεισμών με μέγεθος m(xi), στη
συγκεκριμένη θέση x μιας από τις 2 σεισμικές πηγές.
λi(xi) =exp (αi+βim(xi))
Εν συνεχεία, υπολογίζεται μια “συνολική ετήσια συχνότητα” εμφάνισης του Α, η
οποία λαμβάνει υπόψη την επίδραση όλων των θέσεων x και των δύο πηγών και
δίνεται από τη σχέση:
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λ=

∫

πηγή 1

λ ( x1 ) dx1 +

∫

λ ( x 2 ) dx 2 =

πηγή 2

150

∫

exp ( α1 − β1m ( x1 ) ) dx1 +

−80

100

∫ exp ( α

2

− β 2 m ( x 2 ) ) dx 2

−50

Μετά τον υπολογισμό του λ, η πιθανότητα μη-υπέρβασης της συγκεκριμένης τιμής
μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης είναι:
P(a<A)=exp(-λt)
όπου t=500 έτη.
Έτσι, η πιθανότητα υπέρβασης της συγκεκριμένης μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης
δίνεται από τη σχέση:
P(a>A)=1-P(a<A)=1-exp(-λt)
Δίνοντας διαφορετικές τιμές στο Α και εφαρμόζοντας για κάθε τιμή την παραπάνω
διαδικασία, προκύπτει ο εξής πίνακας:
A(cm/s2)
10
50
100
120
150
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1500
2000
2500
3000
3500
4000

P(a>A)
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.98
0.86
0.69
0.54
0.43
0.35
0.29
0.24
0.21
0.18
0.15
0.11
0.07
0.04
0.03
0.02
0.02

Ο οποίος αντιστοιχεί στην καμπύλη σεισμικής επικινδυνότητας του Σχήματος Π.1.2:
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Καμπύλη σεισμικής Επικινδυνότητας (t=500 έτη)
1
0.9
0.8
0.7

P(a>A)

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

0.2 0.4 0.6 0.8

1

1.2 1.4 1.6 1.8

2

2.2 2.4 2.6 2.8

3

3.2 3.4 3.6 3.8

4

A(g)

Σχήμα Π.1.2

b) Για A=100cm/s2≈0.1g, λαμβάνουμε P(a>A)=0.9999987. Χρησιμοποιώντας τη
σχέση:
1

p = 1 − {1 − P ( a > A )}N

για P(a>A)=0.9999987 και N=500 έτη:
p0.1=0.0264
Ομοίως, για A=500cm/s2≈0.5g, λαμβάνουμε P(a>A)=0.543108. Χρησιμοποιώντας τη
σχέση:
1

p = 1 − {1 − P ( a > A )}N

για P(a>A)=0.543108 και N=500 έτη:
p0.5=0.001549
c) Για περίοδο επαναφοράς ίση με 1500, λαμβάνουμε:
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λ=

1
= 0.000667
T

Η πιθανότητα υπέρβασης της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης που αντιστοιχεί στην
παραπάνω ετήσια συχνότητα είναι:
P ( a > A ) = 1 − (1 − p )

N

και για p=0.000667, N=500 έτη:
P(a>A)=0.284
Χρησιμοποιώντας την καμπύλη σεισμικής επικινδυνότητας που δημιουργήθηκε στο
μέρος a), έχουμε:
A≈0.80g
d) Υποθέτοντας ομοιόμορφη κατανομή της σεισμικότητας ως προς το μήκος για την
πηγή 1, λαμβάνουμε:
P1(M,t)=λt·exp(-λt)
όπου
λ=exp(α-βΜ)
Για M=7, α=6.2 και β=1.5, προκύπτει: λ=0.013569 και θέτοντας διαφορετικές τιμές
για το χρόνο t, λαμβάνουμε τον ακόλουθο πίνακα:

t
1
10
20
30
50
100
200
400
500

P1
0.013
0.118
0.207
0.271
0.344
0.349
0.180
0.024
0.008

Ο οποίος αντιστοιχεί στην καμπύλη του Σχήματος Π.1.3:
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Πιθανότητα Εμφάνισης Ακριβώς Ενός Σεισμού με M=7, στην Πηγή 1
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t (έτη)

Σχήμα Π.1.3

Παρατηρείται ότι, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο Poisson προκύπτει μια
καμπύλη σύμφωνα με τον οποία, μετά από μια δεδομένη τιμή χρονικού διαστήματος t
(περίπου 100 έτη), η πιθανότητα εμφάνισης ενός σεισμού με M=7 μειώνεται. Αυτό
ισχύει διότι, λόγω της συσσώρευσης μεγάλης ενέργειας που πρέπει να εκτονωθεί,
αυξάνονται πολύ οι πιθανότητες εμφάνισης περισσότερων από έναν σεισμών με M=7
στην πηγή.

1.5 Σεισμικές Διεγέρσεις του «Εγγύς Πεδίου» (Near-fault seismic excitations)

Όταν ένα σημείο ενδιαφέροντος (π.χ. μια κατασκευή που πρόκειται να
σχεδιαστεί) βρίσκεται κοντά στη ρηξιγενή ζώνη ενός σεισμού, απαιτείται ειδική
προσοχή για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών της διέγερσης που θα επιβληθεί.
Πιο συγκεκριμένα, τόσο ο μηχανισμός διάρρηξης (είδος ρήγματος και διεύθυνση
ολίσθησης), όσο και η απόσταση του σημείου ενδιαφέροντος από την εστία του
σεισμού και η θέση του σε σχέση με τη διεύθυνση ολίσθησης του σεισμογόνου
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ρήγματος, είναι καθοριστικοί παράγοντες για τα χαρακτηριστικά της δέγερσης που θα
επιβληθεί.
Η ταχύτητα διάδοσης της διάρρηξης σε ένα ρήγμα είναι συγκρίσιμη με την
ταχύτητα διάδοσης των διατμητικών κυμάτων (Somerville, 1998). Ας θεωρήσουμε,
τώρα, μια σεισμική διάρρηξη και δύο σημεία εκατέρωθεν αυτής, Σχήμα 1.5.1. Το
σημείο Α είναι στην πλευρά προς την οποία διαδίδεται η διάρρηξη, ενώ το σημείο Β
είναι στην πλευρά από την οποία απομακρύνεται η διάρρηξη.
.
ug

A

C1

A

A

C2
C1

C5
C4
C3
C2
C1

B

(5)
(4)
(3)
(2)

(2)
(1)

(1)

t

.
ug

(1)

B

B

Σχήμα 1.5.1. Εξήγηση της επίδρασης της κατευθυντικότητας της διάρρηξης στις
χρονοϊστορίες ταχύτητας, σε δύο θέσεις.
Η διάρρηξη στο Σχήμα 1.5.1 από το σημείο C1 προς το σημείο C5. Πιο
συγκεκριμένα, διαδοχικές διαρρήξεις συμβαίνουν σε διαφορετικά σημεία, τα σημεία
C1, C2,…,C5. Τα κύματα τα οποία δημιουργούνται από τις διαρρήξεις που
συμβαίνουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές παριστάνονται με αριθμούς σε
παρενθέσεις. Π.χ., ο αριθμός (1) αντιστοιχεί στο κύμα το οποίο δημιουργείται από τη
διάρρηξη στο σημείο C1, ο αριθμός (2) αντιστοιχεί στο κύμα το οποίο δημιουργείται
από τη διάρρηξη στο σημείο C2, κ.ο.κ. Όπως φαίνεται στο Σχήμα, τα διάφορα κύματα
στην ουσία καταλήγουν στο σημείο Α την ίδια χρονική στιγμή με αποτέλεσμα να
ενισχύουν το ένα το άλλο, ενώ στο Β καταλήγουν στο σημείο Β σε διαφορετικές
χρονικές στιγμές. Για το λόγο αυτό, η σεισμική διέγερση στο σημείο Α
χαρακτηρίζεται από έναν παλμό μικρής διάρκειας και μεγάλου εύρους, ενώ η
σεισμική διέγερση στο σημείο Β έχει μεν μικρότερο εύρος, αλλά έχει μεγαλύτερη
διάρκεια (λόγω του γεγονότος ότι τα διάφορα σεισμικά κύματα που δημιουργούνται
φτάνουν στο Β σε διαφορετικές χρονικές στιγμές).
Τονίζεται ότι στο Σχήμα 1.5.1 παρουσιάζονται οι χρονοϊστορίες εδαφικής
ταχύτητας και όχι επιτάχυνσης. Γενικά, σε περίπτωση όπου τα φαινόμενα
κατευθυντικότητας της διάρρηξης είναι σημαντικά, η επίδρασή τους είναι εμφανής
στις χρονοϊστορίες εδαφικής ταχύτητας (με την ύπαρξη παλμών μεγάλης-σχετικάπεριόδου) και λιγότερο στις χρονοϊστορίες επιτάχυνσης. Πολλές φορές, βέβαια, η
ύπαρξη παλμών είναι εμφανής και σε χρονοϊστορίες επιταχύνσεων (Makris & Chang,
1998). Τα φαινόμενα που σχετίζονται με εγγύτητα στη ρηξιγενή ζώνη συνήθως είναι
έντονα σε μεγάλες τιμές περιόδου (μεγαλύτερες του 1 sec). Επιπλέον, για κανονικά ή
ανάστροφα ρήγματα, παρατηρούνται μεγαλύτερες φασματικές τιμές για περιόδους
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έως 0.6sec, για τις κατασκευές που βρίσκονται στο άνω τέμαχος (hanging wall) του
ρήγματος (Somerville, 2000). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περιοχές που
βρίσκονται στο άνω τέμαχος (βλ. και Σχήμα 1.5.2) βρίσκονται εν γένει πιο κοντά στη
ζώνη διάρρηξης από ό,τι οι περιοχές του κάτω τεμάχους (footwall) του ρήγματος.
Εκτός από τους παλμούς που σχετίζονται με φαινόμενα κατευθυντικότητας,
υπάρχει και η επίδραση της μόνιμης μετακίνησης του εδάφους (fling step effect). Πιο
συγκεκριμένα, όταν υπάρχει ολίσθηση ενός ρήγματος, η χρονοϊστορία της
μετακίνησης έχει μια παραμένουσα (residual) μετακίνηση στο τέλος της σεισμικής
διέγερσης. Η ύπαρξη αυτής της παραμένουσας μετακίνησης συνεπάγεται την ύπαρξη
παλμών στη χρονοϊστορία ταχυτήτων. Ο διαχωρισμός της επίδρασης της εγγύτητας
στο ρήγμα σε επίδραση λόγω παλμού κατευθυντικότητας και επίδραση λόγω μόνιμης
μετακίνησης είναι σκόπιμος, καθώς η περιγραφή τους γίνεται με διαφορετικό τρόπο.
Επίσης, ανάλογα με το μηχανισμό διάρρηξης, η μία συνιστώσα μπορεί να
επηρεάζεται από τον παλμό κατευθυντικότητας, ενώ η άλλη από τη μόνιμη
μετακίνηση. Έτσι, για ρήγματα οριζόντιας ολίσθησης, για το σημείο Α του Σχήματος
1.5.1, ο παλμός κατευθυντικότητας θα εμφανιστεί στη συνιστώσα που είναι κάθετη
στο επίπεδο του ρήγματος, ενώ η επίδραση λόγω μόνιμης μετακίνησης θα εμφανιστεί
στη συνιστώσα που είναι παράλληλη στο επίπεδο του ρήγματος. Αυτό ισχύει πάντα
για ρήγματα οριζόντιας ολίσθησης, ενώ για κανονικά ή ανάστροφα ρήγματα ο
παλμός κατευθυντικότητας και η μόνιμη μετακίνηση επηρεάζουν τόσο τη συνιστώσα
που είναι κάθετη στο επίπεδο του ρήγματος, όσο και αυτή που είναι κάθετη στο
επίπεδο του ρήγματος. Στα Σχήματα 1.5.2 και 1.5.3, παρουσιάζονται δύο σημεία
εκατέρωθεν του σεισμογόνου ρήγματος για κανονικό και ανάστροφο ρήγμα (σε
ΤΟΜΗ) στο Σχήμα 1.5.2, και για αριστερόστροφο και δεξιόστροφο ρήγμα οριζόντιας
ολίσθησης (σε ΚΑΤΟΨΗ) στο Σχήμα 1.5.3. Στα Σχήματα σημειώνεται και η
διεύθυνση διάδοσης της ολίσθησης, καθώς και τα δύο σημεία, Α και Β, για τα οποία
θα καθορισθεί η επίδραση της εγγύτητας στο ρήγμα. Κρίνεται σκόπιμο να γίνει
διαχωρισμός σε επίδραση λόγω παλμού κατευθυντικότητας και επίδραση λόγω
μόνιμης μετακίνησης. Αρχικά θα εξετασθεί η επίδραση λόγω παλμού
κατευθυντικότητας. Εάν το ρήγμα είναι κανονικό, ρήγμα 1-1 στο Σχήμα 1.5.2α), τα
φαινόμενα «εγγύς πεδίου» θα επηρεάσουν το σημείο Α, και μόνο σε έναν βαθμό. Κι
αυτό γιατί, από κάποιο σημείο και έπειτα, η δάρρηξη παύει να κατευθύνεται στο
σημείο Α, αντίθετα αρχίζει να απομακρύνεται από αυτό. Έτσι, ενώ θα δημιουργηθεί ο
παλμός κατευθυντικότητας, αυτός δεν θα είναι τόσο ισχυρός όσο ο παλμός που θα
παρατηρούνταν, λ.χ., αν το σημείο Α ήταν πιο δεξιά στο Σχήμα. Από μια χρονική
στιγμή και έπειτα, η συμπεριφορά στο Α αντιστοιχεί σε διάρρηξη που απομακρύνεται
από αυτό (δηλαδή, μεγάλη διάρκεια της εδαφικής κίνησης, αλλά σχετικά μικρές τιμές
εδαφικής ταχύυτητας, επιτάχυνσης κτλ.). Για το σημείο Β, αναμένεται να υπάρχει
επίδραση της εγγύτητας στο ρήγμα λόγω του γεγονότος ότι η διάρρηξη
απομακρύνεται από αυτό. Στην περίπτωση του ανάστροφου ρήγματος 2-2 (Σχήμα
1.5.2β), τα φαινόμενα «εγγύς πεδίου» θα επηρεάσουν τόσο το σημείο Α, όσο και το
σημείο Β. Κι αυτό γιατί η διάρρηξη ουσιαστικά κατευθύνεται προς τα σημεία αυτά.
Επίδραση λόγω του «παλμού κατευθυντικότητας» αναμένεται τόσο στην
κατακόρυφη, όσο και στην οριζόντια συνιστώσα (κι αυτό γιατί η διεύθυνση κάθετα
στο ρήγμα, περιέχει και κατακόρυφη και οριζόντια συνιστώσα). Σε ό,τι αφορά την
επίδραση της μόνιμης μετακίνησης, αυτή θα υπάρχει και στα δύο σημεία, τόσο για
κανονικό όσο και για ανάστροφο ρήγμα. Αναμένεται, δε, να επηρεάσει τόσο την
οριζόντια όσο και την κατακόρυφη συνιστώσα που ορίζουν το επίπεδο του Σχήματος
(γιατί το διάνυσμα που αντιστοιχεί στη διεύθυνση παράλληλα στο ρήγμα έχει
κατακόρυφη και οριζόντια συνιστώσα).
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Σχήμα 1.5.2: Περιοχές εκατέρωθεν σεισμογόνου ρήγματος (σχέδιο σε τομή), α)
Κανονικό Ρήγμα, β) Ανάστροφο Ρήγμα.
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3
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B
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3
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4
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Σχήμα 1.5.3: Περιοχές εκατέρωθεν σεισμογόνου ρήγματος οριζόντιας ολίσθησης
(σχέδιο σε κάτοψη), α) Δεξιόστροφο Ρήγμα, β) Αριστερόστροφο Ρήγμα.
Για τη μαθηματική περιγραφή χρονοϊστοριών με επίδραση φαινομένων εγγύς
πεδίου έχουν προταθεί διάφορες απλές μαθηματικές εκφράσεις. Μία πολύ
διαδεδομένη μέθοδος (Makris, 1997, Makris & Roussos, 1998) κάνει χρήση τριών
διαφορετικών ειδών «παλμών» (τύπος Α, Β και C) ανάλογα με το είδος της
επίδρασης που αναμένεται να υπάρχει λόγω εγγύτητας στη ρηξιγενή ζώνη.
- Παλμός τύπου Α: γι’ αυτόν τον παλμό, η εδαφική επιτάχυνση, ταχύτητα και
μετακίνηση δίνονται από τις ακόλουθες μαθηματικές σχέσεις:
&&
ug ( t ) = ωp

vp

vp

−

u& g ( t ) =
ug ( t ) =

2
vp
2
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sin ( ω p ⋅ t ) , 0 ≤ t ≤ Tp
vp
2

⋅t−

cos ( ω p ⋅ t ) , 0 ≤ t ≤ Tp
vp
2ω p

(1.5.1)

sin ( ω p ⋅ t ) , 0 ≤ t ≤ Tp
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2π
, Tp η διάρκεια του παλμού και vp η μέγιστη ταχύτητα του
Tp
παλμού. Παλμοί τύπου Α αντιστοιχούν σε διεγέρσεις όπου υπάρχει
παραμένουσα μετακίνηση του εδάφους (fling step effect), καθώς στο τέλος
της διέγερσης (t=Tp) η μετακίνηση ug δεν είναι μηδενική.

όπου ω p =

-

Παλμός τύπου Β: οι μαθηματικές εκφράσεις είναι οι ακόλουθες:

&&
u g ( t ) = ω p ⋅ v p cos ( ω p ⋅ t ) , 0 ≤ t ≤ Tp
u& g ( t ) = v p sin ( ω p ⋅ t ) , 0 ≤ t ≤ Tp
ug ( t ) =

vp
ωp

−

vp
ωp

(1.5.2)

cos ( ω p ⋅ t ) , 0 ≤ t ≤ Tp

Παλμοί τύπου Β αντιστοιχούν σε διεγέρσεις με παλμούς κατευθυντικότητας,
χωρίς παραμένουσα μετακίνηση.
-

Παλμός τύπου C: οι μαθηματικές εκφράσεις είναι:
1 φ⎞
⎛
&&
u g ( t ) = ω p ⋅ v p sin ( ω p ⋅ t + φ ) , 0 ≤ t ≤ ⎜ n + − ⎟ Tp
2 π⎠
⎝
1 φ⎞
⎛
u& g ( t ) = v p sin ( ω p ⋅ t + φ ) − v p sin ( φ ) , 0 ≤ t ≤ ⎜ n + − ⎟ Tp
2 π⎠
⎝
vp
vp
1 φ⎞
⎛
ug ( t ) = −
cos ( φ ) , 0 ≤ t ≤ ⎜ n + − ⎟ Tp
cos ( ω p ⋅ t + φ ) − v p sin ( φ ) ⋅ t +
ωp
ωp
2 π⎠
⎝

(1.5.3)
όπου n ο αριθμός κύκλων στη χρονοϊστορία μετακίνησης, και η γωνία
διαφοράς φάσης, φ, δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση:
cos [ (2n + 1)π-φ ] + [(2n + 1)π-2φ ] sin φ-cosφ=0

(1.5.4)

Η εξίσωση (1.5.4) δεν έχει αναλυτική λύση, και γι’ αυτό το λόγο
προσδιορίζεται αριθμητικά. Π.χ. για n=1, προκύπτει φ=0.219 rad, για n=2,
φ=0.128 rad, κτλ. Τονίζεται ότι για παλμούς τύπου C, η διάρκεια της εδαφικής
κίνησης είναι μεγαλύτερη από Tp. Επίσης, καθώς το n αυξάνεται, προσεγγίζει
κανείς την περίπτωση απλής αρμονικής κίνησης.
Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω απλές μαθηματικές εκφράσεις μπορούν να
περιγράψουν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της επίδρασης διεγέρσεων στο
«εγγύς πεδίο», δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις συσχέτισης των χαρακτηριστικών
(εύρος, περίοδος κτλ.) των παλμών με άλλες χαρακτηριστικές σεισμολογικές τιμές
(μέγεθος σεισμού, απόσταση του σημείου ενδιαφέροντος από την εστία του σεισμού
κτλ.).
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Μια αναλυτική έκφραση για την περιγραφή εδαφικών κινήσεων στην περιοχή
εγγύς του ρήγματος έχει προταθεί και από τους Mavroeidis and Papageorgiou (2003),
κατόπιν επεξεργασίας ενός πλήθους καταγραφών του εγγύς πεδίου. Σύμφωνα με την
προτεινόμενη μέθοδο, η εδαφική ταχύτητα, επιτάχυνση και μετακίνηση δίνονται από
τις εξισώσεις:

A⎡
⎛ 2π ⋅ f P
⎞⎤
( t − t 0 ) ⎟ ⎥ cos ⎡⎣ 2π ⋅ f P ( t − t 0 ) + v ⎤⎦
⎢1 + cos ⎜
2⎣
⎝ γ
⎠⎦

(1.5.5)

⎡ ⎛ 2π ⋅ f P
⎤
⎞
( t − t 0 ) ⎟ cos ⎣⎡2π ⋅ f P ( t − t 0 ) + v ⎦⎤
⎢sin ⎜
⎥
⎠
A ⋅ γ ⋅ fP ⎢ ⎝ γ
⎥
⋅
a (t) = −
⎢
γ
⎡
⎛ 2π ⋅ f P
⎞⎤⎥
⎢ +γ ⋅ sin ⎡⎣ 2π ⋅ f P ( t − t 0 ) + v ⎤⎦ ⎢1 + cos ⎜
−
t
t
( 0 ) ⎟⎥⎥
γ
⎢⎣
⎝
⎠ ⎦ ⎥⎦
⎣

(1.5.6)

v (t) =

⎡
⎡ 2π ⋅ f P ( γ − 1)
⎤⎤
1 γ
sin ⎢
( t − t0 ) + v ⎥⎥
⎢sin ⎣⎡ 2π ⋅ f P ( t − t 0 ) + v ⎦⎤ +
2 γ-1 ⎣
γ
A
⎦⎥
d (t) =
⋅ ⎢⎢
⎥
4π ⋅ f P
⎡ 2π ⋅ f P ( γ+1)
⎤
⎢ + 1 γ sin ⎢
⎥
( t − t0 ) + v ⎥
γ
⎢⎣ 2 γ+1 ⎣
⎥⎦
⎦
(1.5.7)
όπου
t0 −

γ
γ
≤ t ≤ t0 +
, γ>1
2f P
2f P

(1.5.8)

d (t) =

A
1
γ
⋅ 2 sin [ v − π ⋅ γ ] + C, t < t 0 −
4π ⋅ f P 1-γ
2f P

(1.5.9α)

d (t) =

A
1
γ
⋅ 2 sin [ v + π ⋅ γ ] + C, t > t 0 +
4π ⋅ f P 1-γ
2f P

(1.5.9β)

Παράδειγμα 1.5.1

Τι είδους παλμός (τύπου A, B ή C) θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για να περιγραφεί η
εδαφική κίνηση για μια κατασκευή που βρίσκεται στη θέση Α (Σχήμα Π.1.4), αν
πρόκειται για ρήγμα αριστερόστροφης οριζόντιας ολίσθησης; Να γίνει διάκριση για
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τη συνιστώσα παράλληλα στη διεύθυνση και κάθετα στη διεύθυνση του ρήγματος και
για την κατακόρυφη συνιστώσα.

A

Σχήμα Π.1.4

ΛΥΣΗ
Για την οριζόντια συνιστώσα παράλληλα στη διεύθυνση του ρήγματος,
αναμένεται να έχουμε επίδραση λόγω της μόνιμης μετακίνησης του ρήγματος. Για το
λόγο αυτό, προτείνεται η χρήση παλμού τύπου Α. Για την οριζόντια συνιστώσα
κάθετα στη διεύθυνση του ρήγματος, αναμένεται να έχουμε επίδραση λόγω
κατευθυντικότητας της διάρρηξης (δεδομένου ότι η διέγερση θα κατευθύνεται προς
το Α και δεν θα απομακρύνεται από αυτό). Για το λόγο αυτό, προτείνεται η χρήση
παλμού τύπου Β. Για την κατακόρυφη συνιστώσα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί
κάποια χρονοϊστορία παλμού για την περιγραφή της εδαφικής κίνησης, δεδομένου ότι
για ρήγματα οριζόντιας διάρρηξης-ολίσθησης, η κατακόρυφη συνιστώσα δεν
επηρεάζεται από την εγγύτητα στο σεισμογόνο ρήγμα.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H λειτουργία δομικών και μηχανικών συστημάτων μπορεί να επηρεάζεται από
ταλαντώσεις, λόγω δυναμικών φορτίων από φυσικά φαινόμενα και ανθρώπινες
δραστηριότητες. Τέτοια δυναμικά φορτία είναι οι διεγέρσεις λόγω σεισμού και
ανέμου.
Τα συστήματα που εκτελούν ταλαντώσεις μπορούν να διακριθούν σε
γραμμικά και μη γραμμικά. Η ενότητα αυτή εξετάζει τη δυναμική συμπεριφορά
γραμμικών συστημάτων, δηλαδή συστημάτων για τα οποία ισχύει η αρχή της
επαλληλίας. Εξετάζει επίσης τη ντετερμινιστική και στοχαστική απόκριση δομικών
συστημάτων. Στην πρώτη περίπτωση, τα φορτία είναι γνωστά ως καθορισμένες
συναρτήσεις του χρόνου. Στη δεύτερη περίπτωση, τα φορτία και η απόκριση που
επιβάλλουν στα συστήματα περιγράφονται με στατιστικές παραμέτρους, όπως η μέση
τιμή και η πυκνότητα φάσματος ισχύος.
Η απόκριση ενός συστήματος σε εξωτερικά φορτία εξαρτάται από τις φυσικές
συχνότητες και την απόσβεση του συστήματος, καθώς και το συχνοτικό περιεχόμενο
και το εύρος των επιβαλλόμενων φορτίων. Εάν μια συχνότητα αρμονικής διέγερσης
συμπίπτει με μία από τις φυσικές συχνότητες του συστήματος, το εύρος ταλάντωσης
θα γίνει ενδεχομένως πολύ μεγάλο. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή σαν συντονισμός
και αναπτύσσεται στις ενότητες 2.5 και 2.6. Εφόσον σκοπός του σχεδιασμού είναι η
αποφυγή φαινομένων συντονισμού, είναι πολύ σημαντικό για το μελετητή μηχανικό
να γνωρίζει τις φυσικές συχνότητες της κατασκευής, την απόσβεση του συστήματος,
καθώς και το συχνοτικό περιεχόμενο και εύρος των δυνάμεων που προκαλούν τη
διέγερση. Η απόσβεση εκφράζει όλους τους μηχανισμούς που καταναλώνουν
ενέργεια κατά τη διάρκεια της διέγερσης και είναι ο κύριος παράγοντας για τον
περιορισμό του εύρους ταλάντωσης κατά το συντονισμό.
Στις Ενότητες που ακολουθούν αναπτύσσονται δύο κατηγορίες ταλαντώσεων:
οι ελεύθερες και εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Ελεύθερη ταλάντωση εμφανίζεται
όταν ένα σύστημα μετακινηθεί από τη θέση στατικής ισορροπίας και αφεθεί ελεύθερο
να ταλαντωθεί. Στην ελεύθερη ταλάντωση, το σύστημα ταλαντώνεται σύμφωνα με τις
φυσικές συχνότητές του. Οι συχνότητες αυτές είναι δυναμικά χαρακτηριστικά του
συστήματος που καθορίζονται από την αδράνεια και τη δυσκαμψία του. Οι
εξαναγκασμένες ταλαντώσεις διακρίνονται σε περιοδικές και μη-περιοδικές. Σε μια
περιοδική ταλάντωση, η εξωτερική φόρτιση και η απόκριση επαναλαμβάνονται ανά
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που λέγεται περίοδος Τ, βλ. Σχήμα 2.1.1. Στις
ακόλουθες παραγράφους μελετώνται αρχικά οι αρμονικές ταλαντώσεις, που
αποτελούν υπο-κατηγορία των περιοδικών ταλαντώσεων. Η μελέτη των αρμονικών
ταλαντώσεων επιτρέπει μια εύκολη εισαγωγή στις έννοιες της δυναμικής των
κατασκευών.
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f(t)

t

T

T
Σχήμα 2.1.1: Περιοδική ταλάντωση

2.2 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Μία από τις βασικές έννοιες στη δυναμική των κατασκευών είναι ο αριθμός
βαθμών ελευθερίας ενός συστήματος το οποίο ταλαντώνεται όταν υποβληθεί σε
μεταβαλλόμενα με το χρόνο (δυναμικά) φορτία. Γενικά, μια κατασκευή έχει άπειρο
αριθμό βαθμών ελευθερίας, δηλ. πρέπει να γνωρίζουμε έναν άπειρο αριθμό
ανεξάρτητων μεταβλητών για να καθορίσουμε την παραμόρφωση και ένταση του
συστήματος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ορισμένα
συστήματα η απόκριση των οποίων μπορεί να καθορισθεί με επαρκή ακρίβεια μέσω
μιας μόνο μεταβλητής. Αυτά τα συστήματα ονομάζονται συστήματα ενός βαθμού
ελευθερίας ή απλά μονοβάθμια συστήματα.
Ως εισαγωγικό παράδειγμα εξετάζεται το ακόλουθο σύστημα: ένας πρόβολος
με σταθερή διατομή και μια συγκεντρωμένη μάζα στο άκρο του, όπως φαίνεται στο
Σχήμα 2.2.1(α). Εάν αμελήσουμε τη μάζα του προβόλου, το σύστημα μπορεί να
θεωρηθεί μονοβάθμιο, στο οποίο ο βαθμός ελευθερίας είναι η κατακόρυφη
μετατόπιση στην άκρη. Το μονοβάθμιο σύστημα του Σχήματος 2.2.1(β), αποτελείται
από ένα ελατήριο με ακαμψία k που εκφράζει την πλευρική δυσκαμψία της δοκού και
μια μάζα m που αντιστοιχεί στη μεταφορική οριζόντια κίνηση. Η οριζόντια
μετακίνηση του μονοβάθμιου συστήματος αντιστοιχεί στην πλευρική μετατόπιση
στην άκρη του προβόλου.

EI, L

k=

m
u(t)

(α)

u(t)

3EI
L3
m

(β)

Σχήμα 2.2.1 α) Πρόβολος, β) Ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα
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Εάν το σύστημα μετατοπισθεί κατά u0 και στη συνέχεια αφεθεί ελεύθερο, η
μάζα του θα αρχίσει να ταλαντώνεται με σταθερό εύρος απόκρισης, όπως φαίνεται
στο Σχήμα 2.2.2. Εφόσον δεν ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις στη μάζα, η ταλάντωσή
της πραγματοποιείται υπό την επίδραση των αρχικών συνθηκών, δηλαδή της
μετατόπισης u0 και της ταχύτητας u& 0 τη χρονική στιγμή που το σύστημα αφέθηκε
ελεύθερο να ταλαντωθεί (t=0). Τονίζεται ότι στο παρόν κείμενο, η τελεία ( ⋅ ) πάνω
από το σύμβολο μίας συνάρτησης του χρόνου αντιστοιχεί σε παράγωγο ως προς το
χρόνο, ενώ η διπλή τελεία αντιστοιχεί σε διπλή παράγωγο της συνάρτησης ως προς το
du
d2u
χρόνο, δηλαδή u& =
, &&
u= 2 .
dt
dt

u(t)
.
uo
uo
t
T
Σχήμα 2.2.2: Ελεύθερη ταλάντωση μονοβάθμιου συστήματος χωρίς απόσβεση
Σύμφωνα με το δεύτερο νόμο κίνησης του Νεύτωνα, η δύναμη f(t)=k·u(t) που
ασκείται από το ελατήριο στη μάζα είναι ίση με το γινόμενο της μάζας επί την
u ( t ) , στη διεύθυνση της διέγερσης, και εκφράζεται από τη σχέση
επιτάχυνση, &&

k ⋅ u ( t ) = - m ⋅ &&
u (t)

(2.2.1)

u ( t ) πρέπει να ισορροπεί με
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.2.3, η δύναμη f I ( t ) = - m ⋅ &&
την ελαστική δύναμη fs που αναπτύσσεται από το ελατήριο σε κάθε χρονική στιγμή.
Η ισορροπία ανάμεσα στις αδρανειακές δυνάμεις και σε όλες τις άλλες δυνάμεις που
ενεργούν στο σύστημα είναι γνωστό ως Αρχή του D’ Alembert. Μπορεί να
εφαρμοσθεί σε οποιοδήποτε γραμμικό σύστημα και εκφράζεται από τη σχέση:

m ⋅ &&
u ( t ) +k ⋅ u ( t ) =0
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u(t)
k

..
fI =mu(t)

fs =ku(t)

Σχήμα 2.2.3: Διάγραμμα ελεύθερου σώματος μονοβάθμιου συστήματος χωρίς
απόσβεση
Συνεπώς, για το μονοβάθμιο σύστημα χωρίς απόσβεση η αρχή του D’
Alembert μπορεί να θεωρηθεί ως ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα, εκφρασμένος με τη
μορφή στατικής ισορροπίας ανάμεσα στις αδρανειακές και τις ελαστικές δυνάμεις.
Παράδειγμα 2.1
Να διατυπωθεί η εξίσωση κίνησης στην κατακόρυφη διεύθυνση για το σύστημα του
Σχήματος Π.2.1. Η δοκός έχει ορθογωνική διατομή διαστάσεων 0.2mx0.2m, ενώ η
σταθερά του ελατηρίου είναι k=1000kN/m. Δίνεται: E=200Gpa, W=500kN,
g=10m/s2.
k=1000kN/m
W=500kN
2m

Σχήμα Π.2.1
Για τη διατύπωση της εξίσωσης κίνησης, πρέπει να υπολογίσουμε τη μάζα και τη
δυσκαμψία του συστήματος. Η μάζα είναι:
M=

W 500kN
=
= 50Mgr
g 10m / s 2

Έστω kb και ke η δυσκαμψία της δοκού και του ελατηρίου, αντίστοιχα.
Η δοκός και το ελατήριο δέχονται την ίδια μετακίνηση στο άκρο τους, ενώ οι
δυνάμεις που αναπτύσσονται στη δοκό και το ελατήριο, αντίστοιχα, είναι Pb=kb·d και
Pe=ke·d.
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Pe
Pb

d
Σχήμα Π.2.2

Εάν ονομάσουμε ktot τη συνολική δυσκαμψία του συστήματος, πρέπει να ισχύει:
Ptot=ktot·d
Όπου Ptot η συνολική δύναμη του συστήματος, ίση με Pb+Pe (Σχήμα Π.2.2). Άρα
Pb+Pe= ktot·d
Με αντικατάσταση των Pb και Pe και απαλοιφή του d προκύπτει
ktot=kb+k,
όπου ktot η ακαμψία του συστήματος, kb η ακαμψία της δοκού και k η ακαμψία του
ελατηρίου.
Η δυσκαμψία της δοκού είναι:
0.24
= 1.333 ⋅ 104 m 4
Ib =
12
3EI
3 ⋅ 200 ⋅ 106 ⋅ 1.333 ⋅ 104
kb = 3 b =
= 10000kN / m
lb
23

Συνεπώς
ktot=10000+1000=11000kN/m,
και η εξίσωση κίνησης για κατακόρυφη μετακίνηση είναι:

&& + 11000u = 0
50u
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα που παρουσιάσθηκε στην παρούσα άσκηση ονομάζεται
παράλληλο σύστημα. Στα παράλληλα συστήματα τα επιμέρους στοιχεία
αναπτύσσουν την ίδια μετακίνηση. Μεγαλύτερη ένταση αναλαμβάνουν τα στοιχεία
με μεγαλύτερη ακαμψία: στην περίπτωση του παραδείγματος, η δοκός.
Παράδειγμα 2.2
Να διατυπωθεί η εξίσωση κίνησης στη διαμήκη διεύθυνση x-x της οδικής γέφυρας
από σκυρόδεμα που φαίνεται στο Σχήμα Π.2.3. Το μεσόβαθρο έχει ορθογωνική

Κ. Σπυράκος & Ι. Κουτρομάνος

43

2. Εισαγωγή στη Δυναμική – Μονοβάθμια Συστήματα
διατομή διαστάσεων 2.20m επί 1.50m. Τα φορτία του φορέα της γέφυρας
μεταβιβάζονται στο μεσόβαθρο μέσω ελαστικού εφεδράνου πλευρικής δυσκαμψίας
kb=17500kN/m. Δίνεται: E=30Gpa, Συνολικό κατακόρυφο ομοιόμορφο φορτίο
γέφυρας p=250kN/m (g=9.81m/sec2). Στα ελεύθερα να ολισθήσουν κατά τη διαμήκη
διεύθυνση ακρόβαθρα δεν αναπτύσσονται αντιδράσεις κατά τη x-x διεύθυνση.

30

30

TOMH A-A

Ελαστικό εφέδρανο

A

y

2

A

20

1,5

y

x
x

Σχήμα Π.2.3
ΛΥΣΗ
Για τη διατύπωση της εξίσωσης κίνησης απαιτείται ο υπολογισμός της αδράνειας και
της δυσκαμψίας της γέφυρας κατά τη διαμήκη διεύθυνση.
M=

p ⋅ L 250kN / m ⋅ 60m
=
= 1529Mgr
g
9.81m / s 2

Για τον υπολογισμό της δυσκαμψίας, θεωρούμε το σύστημα εφέδρανο-βάθρο για
οριζόντια μετατόπιση D (Σχήμα Π.2.4). Από το σχήμα Π.2.4 προκύπτει λόγω
ισορροπίας των επιμέρους στοιχείων του συστήματος ότι Vb=Vc, όπου Vb και Vc η
τέμνουσα που αναλαμβάνουν το εφέδρανο και ο στύλος αντίστοιχα. Ισχύει η σχέση:
V=Vb=kb·δb=Vc=kc·δc,
όπου kc η οριζόντια ακαμψία του βάθρου (θεωρούμενου ως μονόπακτου στύλου), kb
η δυσκαμψία του εφεδράνου και δb και δc είναι οι οριζόντιες σχετικές μετακινήσεις
του εφεδράνου και του μεσοβάθρου, αντίστοιχα.. Επίσης, ισχύει
Vtot=ktot·D,
όπου Vtot η τέμνουσα του συνολικού συστήματος εφεδράνου-βάθρου, και ktot η
οριζόντια δυσκαμψία του συστήματος εφεδράνου-βάθρου.
Η συνολική οριζόντια μετακίνηση D αποτελεί το άθροισμα των επιμέρους
μετακινήσεων
Db + Dc = D
Συνεπώς
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Vb Vc Vtot
=
=
k b k c k tot
Η ισορροπία των δυνάμεων απαιτεί
Vb=Vc=Vtot
Επομένως

k + kc
k k
1
1
1
1
+
=
→ b
=
→ k tot = b c
k b k c k tot
kb kc
k tot
kb + kc

D
δb
δc

Vb
Vb

Vc
Vb = Vc

(α)

(β)

Σχήμα Π.2.4: Ισορροπία των επιμέρους στοιχείων του συστήματος εφέδρανο-βάθρο,
για μετακίνηση D στην κορυφή του: α) κατανομή της συνολικής μετακίνησης σε
εφέδρανο και βάθρο, β) η ισορροπία οριζοντίων δυνάμεων συνεπάγεται ίσες
τέμνουσες σε εφέδρανο και βάθρο.
Υπολογισμός του kc:
24
Ic =
= 1.333m 4
12
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kc =

3EIc 3 ⋅ 30 ⋅ 106 kPa ⋅ 1.333m 4
=
= 15000kN / m
3
h 3c
( 20m )

Επομένως

kb kc
17500 ⋅ 15000
=
= 8077kN / m
k b + k c 17500 + 15000
Και η εξίσωση κίνησης για οριζόντια κίνηση είναι:
k tot =

&& + 8077u = 0
1529u
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα εφέδρανο-βάθρο που παρουσιάσθηκε στην παρούσα
άσκηση ονομάζεται σύστημα εν σειρά. Στα συστήματα εν σειρά τα επιμέρους
στοιχεία αναλαμβάνουν την ίδια δύναμη. Μεγαλύτερη μετακίνηση αναπτύσσουν τα
στοιχεία με μικρότερη ακαμψία, στην περίπτωση του παραδείγματος το εφέδρανο.
Παράδειγμα 2.3
Ένα μικρό μονώροφο βιομηχανικό κτίριο διαστάσεων κάτοψης 8mx12m (βλ. Σχήμα
Π.2.5) λειτουργεί ως πλαίσιο στη διεύθυνση y και σαν πλαίσιο με διαγώνιους
συνδέσμους στη διεύθυνση x. Να διατυπωθούν οι εξισώσεις κίνησής του στις
διευθύνσεις x και y.
Δίνονται:
Υποστυλώματα HEB200 (Ix=5700cm4, Iy=2000cm4), E=200Gpa, ομοιόμορφο
κατανεμημένο φορτίο στο δικτύωμα της οροφής: 6kN/m2, Δικτυωτοί σύνδεσμοι
κυκλικής διατομής ακτίνας 1.5cm.

x

12

y

8
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Σχήμα Π.2.5: Κάτοψη και όψεις του κτιρίου που αναλύεται.
ΛΥΣΗ
Η συνολική μάζα στην οροφή είναι:
m=W/g=6kN/m2·(8mx12m)/9.81m/s2=58.7Mgr
Λόγω των οριζοντίων δικτυωτών συνδέσμων, η οροφή μπορεί να θεωρηθεί
διάφραγμα.
Διεύθυνση y
Λόγω του δικτυώματος στην οροφή, κάθε υποστύλωμα συμπεριφέρεται σαν
αμφίπακτο, και η πλευρική ακαμψία των δύο πλαισίων είναι
⎛ 12EI x
ky = 4⎜
⎝ h3

⎞
12 ⋅ 2 ⋅ 108 kN / m 2 ⋅ 5700 ⋅ 10−8 m 4
=
⋅
= 20267kN / m
4
⎟
3
( 3m )
⎠

και η εξίσωση κίνησης είναι:
m ⋅ &&
uy + ky ⋅ uy = 0

Διεύθυνση x
Τα πλαίσια με λοξούς συνδέσμους, όπως αυτό της συγκεκριμένης άσκησης, συνήθως
σχεδιάζονται σαν συνδυασμός δύο συστημάτων: ενός καμπτικού πλαισίου το οποίο
αναλαμβάνει τα κατακόρυφα φορτία και του συστήματος των δικτυωτών συνδέσμων,
το οποίο θεωρείται ότι αποτελείται από αμφιαρθρωτά μέλη και αναλαμβάνει τα
οριζόντια φορτία. Για το λόγο αυτό, η πλευρική ακαμψία του πλαισίου στη διεύθυνση
x μπορεί να θεωρηθεί ως η ακαμψία του συνόλου των συστημάτων δικτυωτών
AE
συνδέσμων. Η ακαμψία ενός συνδέσμου (Σχήμα Π.2.6) είναι k b =
cos 2 θ . Μπορεί
L
να υπολογισθεί με την ακόλουθη μέθοδο:
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Σχήμα Π.2.6: Δικτυωτός σύνδεσμος
Η σχέση δύναμης-μετατόπισης σε έναν σύνδεσμο που καταπονείται από αξονικό
φορτίο δίνεται από τη σχέση:
p=

AE
δ
L

Με τη βοήθεια του Σχήματος Π.2.6, προκύπτει fs=p·cosθ και u=δ/cosθ.
Αντικαθιστώντας p=fs/cosθ και δ=u·cosθ στην προηγούμενη εξίσωση δίνει
fs=kb·u, όπου k b =

AE
cos 2 θ
L

Για τους δικτυωτούς συνδέσμους του σχήματος 3.1, είναι L = 82 + 32 = 8.54m ,
8
cosθ=
=0.937 , A=3.14·0.0152=7.065·10-4m2, άρα:
8.54
2 ⋅ 108 ⋅ 7.065 ⋅ 10−4
= 16546kN / m
8.54
Τελικά, για τον υπολογισμό της συνολικής ακαμψίας των δικτυωτών συνδέσμων,
θεωρούμε ότι μόνο ο εφελκυόμενος σύνδεσμος κάθε συστήματος θα συνεισφέρει
στην ακαμψία του συστήματος, αφού οι θλιβόμενοι σύνδεσμοι θα υποστούν λυγισμό
για μικρή τιμή αξονικής και θα έχουν μικρή συνεισφορά στην πλευρική ακαμψία.
Έτσι, είναι
kb =

kx=2·16546kN/m=33092kN/m
και η εξίσωση κίνησης στη διεύθυνση x είναι τελικά:
m ⋅ &&
ux + kx ⋅ ux = 0
Η συνεισφορά κάθε υποστυλώματος στην πλευρική δυσκαμψία κατά x είναι:
k c,x =

12EI y
h3

=

12 ⋅ 2 ⋅ 108 kN / m 2 ⋅ 2000 ⋅ 10−8 m 4

( 3m )

3

= 1778kN / m , δηλαδή περίπου ίση

με το 1/10 της ακαμψίας λόγω του δικτυωτού συνδέσμου, κάτι που συνεπάγεται ότι
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δικαιολογείται το να αγνοήσουμε τη συνεισφορά των υποστυλωμάτων στην πλευρική
δυσκαμψία κατά x.
2.3 ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΠΕΡΙΟΔΟΣ
Η λύση της εξίσωσης (2.2.2) εισάγει τις πιο σημαντικές φυσικές παραμέτρους
ταλαντούμενα συστήματα, δηλαδή την ιδιοσυχνότητα ω, τη φυσική συχνότητα f και
την ιδιοπερίοδο Τ.
Η λύση της εξίσωσης (2.2.2) δίνεται από τη σχέση
u(t)=A cosω t

(2.3.1)

όπου η σταθερά Α μπορεί να καθορισθεί από τις αρχικές συνθήκες του συστήματος.
Αντικατάσταση της εξίσωσης (2.3.1) στην εξίσωση (2.2.2) δίνει

( -mω

2

+k ) Acosωt=0

(2.3.2)

Η εξίσωση (2.3.2) ικανοποιείται για οποιαδήποτε τιμή του χρόνου t μόνο αν ο
όρος μέσα στην παρένθεση ισούται με μηδέν. Αυτό υπονοεί ότι

ω=

k
m

(2.3.3)

Η φυσική κυκλική συχνότητα του μονοβάθμιου συστήματος συνήθως εκφράζεται σε
μονάδες rad/sec.
Μια δεύτερη λύση της εξίσωσης (2.2.2) δίνεται από
u(t)=B sinω t

(2.3.4)

και η γενική λύση της εξίσωσης (2.2.2) δίνεται από το συνδυασμό των (2.3.1) και
(2.3.4), δηλαδή
u(t)=A cosω t +B sinω t

(2.3.5)

Αποδεικνύεται εύκολα ότι εάν η αρχική μετατόπιση και ταχύτητα τη στιγμή
t=0 είναι u0 και u& 0 αντίστοιχα, οι σταθερές Α και Β μπορούν να εκφρασθούν
συναρτήσει του u0 και του u& 0 και να προκύψει η ακόλουθη μορφή της γενικής λύσης
της εξίσωσης (2.3.5):
u(t)=u 0 cosω t +

u& 0
sinω t
ω

(2.3.6)

Χρησιμοποιώντας απλούς τριγωνομετρικούς μετασχηματισμούς η εξίσωση (2.3.6)
μπορεί να γραφτεί με τη μορφή:
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u(t)=YΑ cos ( ωt-θ )

(2.3.7)

όπου
1/2

2
Υ Α = ⎡ u 02 + ( u& 0 ω ) ⎤
⎣
⎦

(2.3.8)

και η γωνία φάσης, θ, δίνεται από τη σχέση
tanθ=

u& 0
ω u0

(2.3.9)

Το Σχήμα 2.2.2, αποτελεί μια γραφική αναπαράσταση της εξίσωσης
(2.3.7) και δείχνει ότι το εύρος της ελεύθερης ταλάντωσης ενός μονοβάθμιου
συστήματος καθορίζεται από την ιδιοσυχνότητα και τις αρχικές συνθήκες, και
παραμένει σταθερό με το χρόνο.
Η ιδιοπερίοδος του συστήματος ορίζεται από τη σχέση
Τ=2π/ω

(2.3.10)

Η ιδιοπερίοδος είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για
να ολοκληρώσει το σύστημα μια ταλάντωση και εκφράζεται σε μονάδες χρόνου,
συνήθως sec.
Η φυσική συχνότητα f είναι το αντίστροφο της ιδιοπεριόδου
f=

1 ω
=
T 2π

(2.3.11)

Η φυσική συχνότητα εκφράζει τον αριθμό αντιστροφών εύρους στη μονάδα του
χρόνου και συνήθως εκφράζεται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο ή Hertz (Hz).
Από τις εξισώσεις (2.3.3), (2.3.10) και (2.3.11) προκύπτει ότι είτε
αυξάνοντας την ακαμψία είτε μειώνοντας τη μάζα, η ιδιοσυχνότητα του συστήματος
αυξάνεται και η ιδιοπερίοδος μειώνεται. Αυτή η εξάρτηση της ιδιοσυχνότητας από τη
μάζα και τη δυσκαμψία είναι ο κυριότερος τρόπος να επηρεαστεί η απόκριση του
συστήματος υπό μια συγκεκριμένη δυναμική φόρτιση.
Παράδειγμα 2.4
Το πλαίσιο του Σχήματος Π.2.7 φέρει συνολικό κατακόρυφο φορτίο W=200kN. Το
ύψος του πλαισίου είναι h=4m, τα υποστυλώματά του αποτελούνται από σκυρόδεμα
C20/25 (E=29Gpa) και έχουν τετραγωνική διατομή διαστάσεως 0.30m. Να
υπολογιστεί η ιδιοπερίοδος του πλαισίου, για τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:
α) Η διατομή της δοκού είναι πολύ μεγαλύτερη από τη διατομή των υποστυλωμάτων,
και για το λόγο αυτό το ζύγωμα του πλαισίου μπορεί να θεωρηθεί εντελώς άκαμπτο.
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Β) Η διατομή της δοκού είναι πολύ μικρότερη από τη διατομή των υποστυλωμάτων,
για το λόγο αυτό η ακαμψία της δοκού μπορεί να αγνοηθεί.
Γ) Διατομή δοκού όπως για την περίπτωση α), θεωρώντας όμως άρθρωση στη βάση
των υποστυλωμάτων.
.

w

h

Σχήμα Π.2.7
ΛΥΣΗ
Ροπή αδρανείας των υποστυλωμάτων:
I=

0.34
= 6.75 ⋅ 10−4 m 4
12

Η μάζα του συστήματος είναι: m =

W 200kN
=
= 20Mgr
g 10m / s 2

α) Τα υποστυλώματα συμπεριφέρονται ως αμφίπακτα, επομένως η συνολική
δυσκαμψία του πλαισίου είναι:

12EI
12 ⋅ 2.9 ⋅ 107 ⋅ 6.75 ⋅ 10−4
=
2
⋅
= 7340.6kN / m
h3
43
m
20
T=2π
= 2π
= 0.327 sec
k
7340.6
k = 2⋅

β) Τα υποστυλώματα συμπεριφέρονται ως μονόπακτα, συνεπώς η συνολική
δυσκαμψία του πλαισίου είναι:
3EI
3 ⋅ 2.9 ⋅ 107 ⋅ 6.75 ⋅ 10−4
=
2
⋅
= 1835kN / m
h3
43
m
20
T=2π
= 2π
= 0.656sec
k
1835
k = 2⋅
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Παρατηρούμε ότι η μείωση της δυσκαμψίας της δοκού οδηγεί σε μείωση της
δυσκαμψίας του πλαισίου και αύξηση της ιδιοπεριόδου.
γ)
Η περίπτωση που προκύπτει είναι ακριβώς η ίδια με την περίπτωση β), με τη
διαφορά ότι οι πακτώσεις βρίσκονται στην οροφή. Και πάλι, δηλαδή, έχουμε
συμπεριφορά μονόπακτων στύλων με τιμές:
T=0.656sec
Δηλαδή, ο βαθμός πάκτωσης έχει την ίδια επίδραση με τη δυσκαμψία της δοκού
ζυγώματος: όσο μεγαλύτερος ο βαθμός πάκτωσης, τόσο περισσότερο τα
υποστυλώματα συμπεριφέρονται ως αμφίπακτα, οπότε έχουμε μείωση της
ιδιοπεριόδου του πλαισίου (καθώς καθίσταται πιο δύσκαμπτο).
2.4 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΑΠΟΣΒΕΣΗ

Η ελεύθερη ταλάντωση χωρίς απόσβεση δεν εμφανίζεται ποτέ σε
δομητικά συστήματα. Εάν στο σύστημα του Σχήματος 2.2.1 επιβληθεί μια αρχική
μετακίνηση και το σύστημα αφεθεί να ταλαντωθεί ελεύθερα, το εύρος της απόκρισης
θα μειωθεί σταδιακά με το χρόνο και τελικά θα μηδενιστεί. Αυτή η μείωση του
εύρους της απόκρισης αποδίδεται στην απόσβεση, όρο που αντιστοιχεί σε δυνάμεις
(σχετιζόμενες κυρίως με τριβή) που μετατρέπουν τη μηχανική και κινητική ενέργεια
του συστήματος σε θερμότητα.
Η ακριβής μαθηματική περιγραφή των δυνάμεων απόσβεσης είναι
εξαιρετικά δυσχερής. Λόγω της εξέχουσας σημασίας της απόσβεσης σε δομικά
συστήματα που ταλαντώνονται, στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου περιλαμβάνεται
μια ενότητα που περιγράφει τα είδη απόσβεσης και μεθόδους απλοποιημένης
μαθηματικής περιγραφής τους.
Στις περισσότερες πρακτικές εφαρμογές, γίνεται η υπόθεση ότι οι
δυνάμεις απόσβεσης είναι ιξώδεις. Δηλαδή, η τιμή της δύναμης απόσβεσης είναι
ανάλογη της ταχύτητας της ταλαντούμενης μάζας και η διεύθυνσή της είναι αντίθετη
της διεύθυνσης κίνησης. Τέτοιες δυνάμεις που αντιτίθενται στην κίνηση
αναπτύσσονται σε ένα σώμα που κινείται μέσα σε ένα ιξώδες υγρό. Μια γραφική
αναπαράσταση ιξώδους απόσβεσης είναι ένας αποσβεστήρας που χαρακτηρίζεται
από μια σταθερά c όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.4.1.

y(t)
u(t)

y(t)
u(t)
k

k

fs

fI

m
c

c

(α)

fD

(β)

Σχήμα 2.4.1: α) Μονοβάθμιο σύστημα με απόσβεση, β) Διάγραμμα ελεύθερου
σώματος
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Η παρουσία της δύναμης απόσβεσης εισάγει έναν πρόσθετο όρο στην
εξίσωση 2.2.2:

m ⋅ &&
u ( t ) +c ⋅ u& ( t ) +k ⋅ u ( t ) =0

(2.4.1)

Η διαφορική εξίσωση (2.4.1) έχει γενική λύση της μορφής u(t)=ept. Με
αντικατάσταση των u, u& και &u& στην εξίσωση (2.4.1) και απλοποίηση του όρου ept από
τα δύο μέλη της έκφρασης που προκύπτει, έχουμε τελικά τη χαρακτηριστική
εξίσωση:
mp2+cp+k=0

(2.4.2)

Οι ρίζες της χαρακτηριστικής εξίσωσης δίνονται από
2

p1,2

c
k
⎛ c ⎞
=−
± ⎜
⎟ −
2m
m
⎝ 2m ⎠

(2.4.3)

Διακρίνονται τρεις διαφορετικές περιπτώσεις:
i.

Η ποσότητα μέσα στη ρίζα είναι ίση με μηδέν. Σε αυτή την περίπτωση η
απόσβεση καλείται κρίσιμη απόσβεση ccr και δίνεται από τη σχέση

ccr =2 km
ii.

(2.4.4)

Η ποσότητα μέσα στη ρίζα είναι θετική. Σε αυτή την περίπτωση η
απόσβεση υπερβαίνει την κρίσιμη απόσβεση ccr και καλείται υπερκρίσιμη
απόσβεση

c > ccr

(2.4.5)

Συστήματα με κρίσιμη ή υπερκρίσιμη απόσβεση δεν ταλαντώνονται, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 2.4.2.
iii.
Η ποσότητα μέσα στη ρίζα είναι αρνητική. Σε αυτή την περίπτωση το c
είναι μικρότερο από το ccr και καλείται υποκρίσιμη απόσβεση. Η περίπτωση
υποκρίσιμης απόσβεσης είναι η μόνη που επιτρέπει την ταλάντωση του
συστήματος και παρουσιάζει ενδιαφέρον στη δυναμική των κατασκευών.
u(t)

c=ccr

c>ccr

t
Σχήμα 2.4.2: Απόκριση μονοβάθμιων συστημάτων με υπερκρίσιμη και κρίσιμη
απόσβεση
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Σύμφωνα με τη θεωρία συνήθων διαφορικών εξισώσεων, η λύση της
εξίσωσης (2.4.1) δίνεται από

u ( t ) =e-ξωt ( Acosω D t+Bsinω D t )

(2.4.6)

Αντικατάσταση της εξίσωσης (2.4.6) στην εξίσωση (1.4.1) και εφαρμογή των
αρχικών συνθηκών u(0)=u0 και u& ( 0 ) = u& ( 0 ) δίνει

⎡
⎤
u ωξ+u& 0
u ( t ) =e-ξωt ⎢ u 0 cosω D t+ 0
sinω D t ⎥
ωD
⎣
⎦

(2.4.7)

Η εξίσωση (2.4.7) είναι η αντίστοιχη της εξίσωσης (2.3.6). Ας σημειωθεί ότι λόγω
της απόσβεσης εισάγονται δύο πρόσθετες μεταβλητές: ξ και ωD. Η παράμετρος ξ
λέγεται λόγος απόσβεσης ή λόγος κρίσιμης απόσβεσης και ορίζεται ως
ξ=

c
c
c
=
=
ccr 2 mk 2mω

(2.4.8)

ενώ το ωD είναι η κυκλική συχνότητα με απόσβεση του συστήματος και δίνεται από
τη σχέση

ωD =ω (1-ξ 2 )

(2.4.9)

Η γραφική παράσταση της εξίσωσης (2.4.7) φαίνεται στο Σχ. 2.4.3. Με
τριγωνομετρικούς μετασχηματισμούς η εξίσωση (2.4.7) εκφράζεται ως

u ( t ) =U A e-ξωt cos ( ω D t-θ )

(2.4.10)

όπου
1/2

2
U Α = ⎡ u 02 + ( u& 0 +u 0 ξω ) /ω D ⎤
⎣
⎦

(2.4.11)

και
tanθ=
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u(t)
.
uo
uo
t
TD
Σχήμα 2.4.3: Ελεύθερη ταλάντωση μονοβάθμιου συστήματος με υποκρίσιμη
απόσβεση.

Οι εξισώσεις (2.4.10) έως και (2.4.12) είναι οι αντίστοιχες των εξισώσεων (2.3.7) έως
και (2.3.9). Συγκρίνοντας τους αντίστοιχους όρους μπορούμε να κάνουμε τις
ακόλουθες παρατηρήσεις για την ελεύθερη ταλάντωση για την περίπτωση χωρίς
απόσβεση και την περίπτωση με υποκρίσιμη απόσβεση:
a. Και οι δύο κινήσεις είναι αρμονικές με κυκλικές συχνότητες ω και ωD,
αντίστοιχα.
b. Χωρίς απόσβεση το εύρος ταλάντωσης παραμένει σταθερό με το χρόνο, βλ.
Σχήμα (2.2.2). Η παρουσία απόσβεσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα (2.4.3), ο
όρος e-ξωt μειώνει το εύρος απόκρισης με το χρόνο.

Μπορεί να αποδειχθεί ότι το εύρος ταλάντωσης μετά από j πλήρεις ταλάντωσεις, uj,
εκφράζεται συναρτήσει του αρχικού εύρους ταλάντωσης, uo, σύμφωνα με τη σχέση:
uj=uo·e-2πξj

(2.4.13)

Από την εξίσωση (2.4.9) προκύπτει ότι το ωD είναι μικρότερο από το ω,
συνεπώς το μονοβάθμιο σύστημα με απόσβεση ταλαντώνεται με συχνότητα που είναι
μικρότερη από τη φυσική συχνότητα του μονοβάθμιου συστήματος χωρίς απόσβεση.
Η διαφορά ανάμεσα στο ω και το ωD εξαρτάται από την τιμή του ξ, η οποία για την
πλειοψηφία των πραγματικών κατασκευών κυμαίνεται ανάμεσα σε 0.01 και 0.1. Για
την ακραία τιμή του ξ=0.1, από την εξίσωση (2.4.9) προκύπτει
ωD=0.99ω

(2.4.14)

Από την εξίσωση (2.4.14) προκύπτει ότι η συχνότητα του μονοβάθμιου
συστήματος με απόσβεση είναι πρακτικά ίση με τη φυσική συχνότητα του
αντίστοιχου μονοβάθμιου συστήματος χωρίς απόσβεση. Αυτή η παρατήρηση ισχύει
και σε πολυβάθμια συστήματα.
Για το λόγο αυτό, η απόσβεση αγνοείται στον υπολογισμό των φυσικών
συχνοτήτων και ιδιομορφών ενός συστήματος (βλ. Κεφ. 3). Στη συνέχεια, εξετάζεται
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μόνο η περίπτωση συστημάτων με υποκρίσιμη απόσβεση και ο όρος «υποκρίσιμη»
υπονοείται χωρίς πλέον να αναφέρεται, για λόγους απλότητας.
Παράδειγμα 2.5
Η δεξαμενή του Σχήματος Π.2.8 είναι συνδεδεμένη με ένα καλώδιο, το οποίο ασκεί
μια οριζόντια (στατική) δύναμη ίση με 100kN και προκαλεί μετακίνηση ίση με 5cm.
Αν κοπεί το καλώδιο η δεξαμενή αρχίζει να εκτελεί ελεύθερη ταλάντωση με
ιδιοπερίοδο ίση με 0.5sec, και εύρος ταλάντωσης ίσο με 3cm. Να προσδιορισθούν:
α) Ο λόγος κρίσιμης απόσβεσης,
β) Η δυσκαμψία της δεξαμενής,
γ) Το βάρος της άδειας δεξαμενής,
δ) Η ιδιοσυχνότητα της δεξαμενής,
ε) Ο συντελεστής απόσβεσης, c και
στ) Ο αριθμός κύκλων ταλάντωσης που απαιτείται για να γίνει το εύρος ταλάντωσης
0.5cm.
Καλώδιο

Σχήμα Π.2.8
ΛΥΣΗ

α) Η σχέση (2.4.13) δίνει
ζ=

1 ⎛ u0
ln ⎜
2πj ⎜⎝ u j

⎞
⎟⎟
⎠

j=4, uo=5cm και u4=3cm προκύπτει:
ζ=

1
⎛5⎞
ln ⎜ ⎟ ≈ 0.02
2π ⋅ 4 ⎝ 3 ⎠

β) Εφόσον δύναμη ίση με 100kN προκαλεί μετακίνηση της δεξαμενής κατά 5cm, η
δυσκαμψία της δεξαμενής είναι:
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k=

100kN
= 2000kN / m
0.05m

γ) Η τιμή μάζα και το βάρος της άδειας δεξαμενής είναι:
m=

k ⋅ T2
= 12.665Mgr
4π 2

W=m·g=12.665Mgr·9.81m/sec2=124.2kN
δ) Η κυκλική ιδιοσυχνότητα ταλάντωσης είναι:
ω=

2π
2π
=
=12.566rad/sec .
T 0.5sec

ε) Ο συντελεστής απόσβεσης, c, δίνεται από τη σχέση:
c=ζ·2mω=0.02·2·12.665·12.566=6.366kN·s/m
στ) Με γνωστή την τιμή του λόγου απόσβεσης, μπορούμε να υπολογίσουμε τον
απαιτούμενο αριθμό κύκλων ταλάντωσης για να γίνει το εύρος ίσο με 0.5cm:
1
5
1
ln10
⋅ ln
=
⋅ ln10 = 0.02 → n =
= 18.32
2π ⋅ n
0.5 2π ⋅ n
0.02 ⋅ 2π
Άρα, απαιτούνται 18 κύκλοι ταλάντωσης για να γίνει το εύρος ίσο με 0.5cm.
ζ=

Παράδειγμα 2.6
Το βάρος του νερού που απαιτείται για να γεμίσει την δεξαμενή του Παραδείγματος
2.5 είναι 500kN. Να υπολογισθεί η ιδιοπερίοδος και ο λόγος κρίσιμης απόσβεσης
όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη.
ΛΥΣΗ

Η δυσκαμψία k και η απόσβεση c της δεξαμενής δεν αλλάζουν.
Η συνολική μάζα της δεξαμενής είναι:
m tot = 12.665Mgr +

500kN
= 63.63Mgr
9.81

Η ιδιοπερίοδος του συστήματος της γεμάτης δεξαμενής είναι:

T=2π

m
63.63
=2π
=1.12sec
k
2000

Ο λόγος κρίσιμης απόσβεσης, ζ, είναι
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ζ=

c
2 m⋅k

=

6.366
2 63.63 ⋅ 2000

≈ 0.9%

2.5 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΓΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Σε αυτή την παράγραφο μελετάται η συμπεριφορά ενός μονοβάθμιου
συστήματος στο οποίο επιβάλλεται μια αρμονική διέγερση. Η μελέτη της
συμπεριφοράς ενός συστήματος σε αρμονική διέγερση είναι χρήσιμη για την
κατανόηση της απόκριση του συστήματος σε γενικούς τύπους διέγερσης.
Ας θεωρήσουμε ένα μονοβάθμιο σύστημα χωρίς απόσβεση το οποίο
υποβάλλεται σε μια αρμονική δύναμη P(t) με εύρος P0 και κυκλική συχνότητα ω , βλ.
Σχ. 2.5.1. Η εξίσωση κίνησης δίνεται από τη σχέση

m ⋅ &&
u ( t ) +k ⋅ u ( t ) =P0sinωt

(2.5.1)

y(t)
k

Posinωt

m

Σχήμα 2.5.1: Μονοβάθμιο σύστημα χωρίς απόσβεση το οποίο υποβάλλεται σε
αρμονικό φορτίο

Η γενική λύση της διαφορικής εξίσωσης (2.5.1) είναι
u(t)=A cos ( ωt ) +B sin(ω t)+

P0 1
sinωt
k 1-r 2

(2.5.2)

όπου το r ορίζεται ως ο λόγος της κυκλικής συχνότητας του εξωτερικά
επιβαλλόμενου φορτίου προς τη φυσική κυκλική συχνότητα του συστήματος, δηλαδή
r=

ω f T
= =
ω f T
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Όπως εκφράζεται στην εξίσωση (2.5.3) το r μπορεί επίσης να ορισθεί συναρτήσει της
θεμελιώδους συχνότητας f και περιόδου T του συστήματος, της συχνότητας f και της
περιόδου T της εξωτερικής δύναμης μέσω των εξισώσεων (2.3.10) και (2.3.11).
Η απόκριση θ(t) όπως εκφράζεται από τη σχέση (2.5.2) είναι η
επαλληλία του προβλήματος ελεύθερης ταλάντωσης που δίνεται από την εξίσωση
(2.3.5) και της επίδρασης της εξωτερικής δύναμης που εκφράζεται από τον τελευταίο
όρο της εξίσωσης (2.5.2). Για λόγους που αναπτύσσονται στην ενότητα 2.6,
ονομάζουμε τους δύο πρώτους όρους της απόκρισης που δίνεται από την εξίσωση
(2.5.2) παροδική απόκριση. Ο τελευταίος όρος, που περιλαμβάνει μόνο τη συχνότητα
του αρμονικού φορτίου, ονομάζεται μόνιμη απόκριση. Η παροδική απόκριση είναι
αρμονική με συχνότητα ίση με την ιδιοσυχνότητα του συστήματος, ενώ η μόνιμη
απόκριση είναι αρμονική με συχνότητα ίση με τη συχνότητα του εξωτερικού φορτίου.
Οι συντελεστές Α και Β μπορούν να υπολογισθούν από την αρχική μετατόπιση y0
και ταχύτητα v0. Για μηδενικές αρχικές συνθήκες, η εξίσωση (2.5.2) εκφράζεται από
u(t)=

P0 1
( -r sinωt+sinωt )
k 1-r 2

(2.5.4)

Από τις εξισώσεις (2.5.2) και (2.5.4) παρατηρούμε ότι:
a. Σε αντίθεση με την ελεύθερη ταλάντωση χωρίς απόσβεση, ένα μονοβάθμιο
σύστημα που υποβάλλεται σε αρμονική διέγερση δεν ταλαντώνεται με τη
φυσική του συχνότητα ω αλλά η απόκρισή του είναι ένας συνδυασμός δύο
αρμονικών κινήσεων με συχνότητες ω και ω, και
b. Όταν r=1, δηλαδή η συχνότητα της εξωτερικής δύναμης είναι ίση με τη
φυσική συχνότητα, η απόκριση απειρίζεται (στην πραγματικότητα, βέβαια, η
απόκριση ξεκινά από μηδενική τιμή, και είναι αρμονική με συνεχώς
αυξανόμενο εύρος ταλάντωσης, το οποίο για άπειρο χρόνο ισούται με άπειρο.
Αυτό δεν προκύπτει από την εξίσωση 2.5.4, η οποία όμως δεν ισχύει στην
περίπτωση συντονισμού οπότε η λύση δίνεται από διαφορετική έκφραση).
Η ειδική περίπτωση r=1 είναι γνωστή ως συντονισμός. Το γεγονός ότι η
απόκριση ενός μονοβάθμιου συστήματος στο συντονισμό απειρίζεται ισχύει μόνο για
ιδεατές κατασκευές. Όπως αναπτύσσεται σε ακόλουθες παραγράφους, η απόσβεση
δεν επιτρέπει σε πραγματικές κατασκευές να φτάσουν σε άπειρο εύρος ταλάντωσης
στο συντονισμό, και η παρουσία ακόμα και πολύ μικρής απόσβεσης μπορεί να
μειώσει δραματικά το εύρος της απόκρισης.
2.6 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΓΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

2.6.1 Παροδική και Μόνιμη Απόκριση

Ας θεωρήσουμε ένα μονοβάθμιο σύστημα με απόσβεση, το οποίο
υποβάλλεται σε μια αρμονική δύναμη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.6.1. Η εξίσωση
κίνησης που διέπει την απόκριση του συστήματος δίνεται από τη σχέση:

Κ. Σπυράκος & Ι. Κουτρομάνος

59

2. Εισαγωγή στη Δυναμική – Μονοβάθμια Συστήματα

&& ( t ) + cu& ( t ) + ku ( t ) = P0sinωt
mu

(2.6.1)

y(t)
u(t)
k
Posinωt

m
c
Σχήμα 2.6.1: Μονοβάθμιο σύστημα με απόσβεση υποβαλλόμενο σε αρμονικό φορτίο

Όπως για την περίπτωση αρμονικής διέγερσης χωρίς απόσβεση, η λύση της εξίσωσης
(2.6.1) εκφράζεται ως επαλληλία της απόκρισης σε ελεύθερη ταλάντωση με
απόσβεση, εξ. (2.4.6), και της επίδρασης της εξωτερικής φόρτισης, εξ. (2.5.5) δηλαδή
u ( t ) = e-ξωt ( Acosω D t + Bsinω D t ) + U 0

sin ( ωt - θ )

(1 - r ) + ( 2rξ )
2 2

2

(2.6.2)

όπου U0=P0/k και οι παράμετροι ξ και r έχουν προσδιορισθεί στις εξισώσεις (2.4.8)
και (2.5.3), και η γωνία φάσης θ δίνεται από
tanθ =

2ξr
1- r 2

(2.6.3)

Οι σταθερές Α και Β μπορούν να προσδιοριστούν από την αρχική μετατόπιση και
ταχύτητα.
Ας σημειωθεί ότι η εξίσωση (2.6.2) είναι η αντίστοιχη της εξίσωσης
(2.5.2). Ομοίως, οι δύο πρώτοι όροι της εξίσωσης (2.6.2) καλούνται παροδική
απόκριση ut(t), και ο τελευταίος όρος είναι η μόνιμη απόκριση us(t). Η συχνότητα της
παροδικής απόκρισης είναι η ίδια με την ιδιοσυχνότητα ταλάντωσης του συστήματος,
ενώ η συχνότητα της μόνιμης απόκρισης είναι η ίδια με τη συχνότητα του εξωτερικού
φορτίου. Παρ’ όλες τις ομοιότητες των εξισώσεων (2.5.2) και (2.6.2), η παρουσία της
απόσβεσης έχει εισάγει σημαντικές διαφορές στη συμπεριφορά του συστήματος:
a. Το εύρος της παροδικής απόκρισης χωρίς απόσβεση παραμένει σταθερό με
το χρόνο. Αντίθετα, το εύρος της παροδικής απόκρισης με απόσβεση
μειώνεται εκθετικά με το χρόνο όπως δείχνει ο όρος e-ξωt. Αυτό σημαίνει ότι
οι κύκλοι κίνησης (ένας κύκλος κίνησης για ένα σύστημα που εκτελεί
ταλάντωση αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μιας περιόδου, ενώ ένας
κύκλος φόρτισης για εξωτερικά επιβαλλόμενη αρμονική φόρτιση αντιστοιχεί
σε χρονικό διάστημα μιας περιόδου για την εξωτερική φόρτιση) τείνουν να
μηδενίσουν την παροδική απόκριση. Ο ρυθμός απομείωσης του εύρους της
παροδικής απόκρισης εξαρτάται από την τιμή του ξ. Για μια σχετικά μεγάλη
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τιμή του ξ, π.χ. ξ=0.1, λίγοι κύκλοι κίνησης για να δικαιολογηθεί η εξάλειψη
της παροδικής απόκρισης από την εξίσωση (2.6.2). Επομένως, για τις
περισσότερες πρακτικές εφαρμογές, η ολική απόκριση u(t) μπορεί να
θεωρηθεί ίση με τη μόνιμη απόκριση μετά από λίγες ανακυκλίσεις του
επιβαλλόμενου φορτίου.
b. Για συνθήκες συντονισμού, (r=1), η μόνιμη απόκριση δεν λαμβάνει άπειρη
τιμή, αλλά την οριακή τιμή U0/2ξ.
2.6.2 Συντελεστής Δυναμικής Μεγέθυνσης

Η σπουδαιότητα του ρόλου της απόσβεσης στη δυναμική απόκριση
εκφράζεται μέσω της γραφικής αναπαράστασης του συντελεστή δυναμικής
μεγέθυνσης Dm. Ορίζουμε ως συντελεστή δυναμικής μεγέθυνσης το λόγο του εύρους
μόνιμης απόκρισης U προς το εύρος στατικής απόκρισης U0, δηλαδή,
Dm =

U
U0

(2.6.4)

Διαιρώντας το εύρος μόνιμης απόκρισης U με το U0 στην εξίσωση
(2.6.2), προκύπτει η ακόλουθη έκφραση του συντελεστή δυναμικής μεγέθυνσης
Dm =

1

(1 − r ) + (2ξr )
2 2

2

(2.6.5)

Ο συντελεστής δυναμικής μεγέθυνσης εξαρτάται από δύο παραμέτρους:
i) το λόγο απόσβεσης ξ, και ii) το λόγο συχνοτήτων r. Το Σχήμα 2.6.2 παρουσιάζει τη
μεταβολή του Dm συναρτήσει του r για αντιπροσωπευτικές τιμές του ξ.
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ΣυντελεστήςΔυναμικής
δυναμικής Μεγέθυνσης,
μεγέθυνσης, D m
Συντελεστής

10

ζ=0
ζ=0.05

9
8
7
6

ζ=0.125

5
4
3
ζ=0.25

2

ζ=0.40
ζ=0.70

1

ζ=1

ζ=2

0
0

1

2

3

Λόγος συχνότητας, r

Σχήμα 2.6.2:
συχνοτήτων.

Συντελεστής

δυναμικής μεγέθυνσης συναρτήσει του λόγου

Παρατηρώντας την εξίσωση (2.6.5) και το Σχήμα (2.6.2), μπορούμε να
κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
a. για πολύ μικρές τιμές του r πολύ κοντά στο μηδέν, το U είναι σχεδόν ίσο με
U0. Δηλαδή, όταν η συχνότητα του εξωτερικά επιβαλλόμενου φορτίου είναι πολύ
μικρή σε σύγκριση με τη φυσική συχνότητα, ο δυναμικός χαρακτήρας της φόρτισης
μπορεί να αγνοηθεί και το πρόβλημα να λυθεί ως στατικό.
b. για τιμές του r κοντά στο 1, η απόκριση του συστήματος εξαρτάται από το
λόγο απόσβεσης με αμελητέα επίδραση τόσο της μάζας όσο και της δυσκαμψίας.
c. για r=1, είναι Dm=1/2ξ. Δηλαδή, ο συντελεστής δυναμικής μεγέθυνσης στο
συντονισμό είναι συνάρτηση μόνο της απόσβεσης.
d. για r μεγαλύτερο από 1.45 και πρακτικά για οποιαδήποτε τιμή της
απόσβεσης, ο συντελεστής δυναμικής μεγέθυνσης είναι μικρότερος από 1. Επομένως,
όταν η συχνότητα του εξωτερικού φορτίου είναι περίπου 45% μεγαλύτερη από τη
φυσική συχνότητα, το εύρος της μόνιμης απόκρισης είναι μικρότερο από τη στατική
μετατόπιση. Διαισθητικά, αναμένουμε τέτοια συμπεριφορά, αφού η αντιστροφή
φορτίου είναι τόσο «γρήγορη» ώστε το σύστημα «βιώνει» μια μετατόπιση που είναι
μικρότερη από τη στατική.
Ο λόγος κρίσιμης απόσβεσης στα περισσότερα δυναμικά συστήματα
λαμβάνει τιμές μεταξύ 1% και 10%. Ας θεωρήσουμε μια μεταλλική κατασκευή με
απόσβεση ίση με το 1% της κρίσιμης (ξ=0.01) στο συντονισμό (r=1). Υπολογισμός
του συντελεστή μεγέθυνσης από την εξίσωση (2.6.5) δίνει Dm=50. Δηλαδή, στο
συντονισμό το εύρος της δυναμικής απόκρισης είναι 50 φορές μεγαλύτερο από τη
στατική μετατόπιση. Για r=1.1 και τον ίδιο λόγο απόσβεσης, από την εξίσωση (2.6.5)
προκύπτει Dm=4.76. Δηλαδή, για ένα λάθος της τάξης του 10% στον υπολογισμό της
φυσικής συχνότητας θα μπορούσε να προκύπτει ένα δυσανάλογα μεγάλο σφάλμα
στην πρόβλεψη της απόκρισης. Με αυτόν τον απλό υπολογισμό φαίνεται σαφώς η
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ανάγκη να υπολογίζονται με ακρίβεια οι φυσικές συχνότητες σε συστήματα
υποβαλλόμενα σε δυναμική διέγερση, ειδικά όταν αυτά έχουν μικρή απόσβεση. Όπως
αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο 3, οι παραπάνω τέσσερις παρατηρήσεις αποτελούν
χρήσιμες οδηγίες για τον έλεγχο της δυναμικής απόκρισης πολυβάθμιων
συστημάτων.
Πρέπει να τονισθεί, ότι η ισότητα μεταξύ της συχνότητας της
εξωτερικής διέγερσης και της ιδιοσυχνότητας του ταλαντωτή δεν συνεπάγεται κατ’
ανάγκη ότι το μέγιστο εύρος απόκρισης θα φτάσει στην τιμή που προκύπτει με το
συντελεστή Dm. Συγκεκριμένα: i) το μέγιστο εύρος ταλάντωσης θα εξαρτηθεί από τον
αριθμό κύκλων φόρτισης, ii) ο απαιτούμενος αριθμός κύκλων φόρτισης για να λάβει
η απόκριση τη μέγιστη τιμή της σε συντονισμό εξαρτάται από την τιμή του λόγου
απόσβεσης του συστήματος. Για παράδειγμα, στην οριακή περίπτωση όπου ζ=0, η
απόκριση απειρίζεται, μετά όμως από την πάροδο άπειρων κύκλων φόρτισης! Για την
περίπτωση όπου ο λόγος απόσβεσης είναι διάφορος του μηδενός, αποδεικνύεται ότι η
τιμή της απόκρισης μετά από j κύκλους φόρτισης συνδέεται με τη μέγιστη τιμή
απόκρισης λόγω συντονισμού με τη σχέση:
uj
u0

=1-e-2πζj

(2.6.6)

Από την εξίσωση 2.6.6 υπολογίζεται η τιμή του j για την οποία το |uj| γίνεται
πρακτικά ίσο με το uo. Για παράδειγμα, όταν |uj|≈0.95uo από την εξίσωση 2.6.6
υπολογίζεται ότι
-1
0.478
.
0.95=1-e-2πζj → e-2πζj = 0.05 → j =
⋅ ln ( 0.05 ) ≈
2πζ
ζ
uj

=1-e-2πζj συναρτήσει του αριθμού κύκλων κίνησης j, για
u0
διάφορες τιμές του λόγου απόσβεσης, παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.6.3.

Η μεταβολή του λόγου
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Σχήμα 2.6.3: Μεταβολή του λόγου του εύρους απόκρισης προς τη μέγιστη τιμή του
εύρους απόκρισης, συναρτήσει του αριθμού ανακυκλίσεων, για διάφορες τιμές του
λόγου απόσβεσης.
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2.7 ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Μια κατασκευή μπορεί επίσης να ταλαντωθεί όταν η στήριξή της ή η
θεμελίωση υποβάλλεται σε μια χρονικά μεταβαλλόμενη κίνηση. Τυπικές κινήσεις του
εδάφους είναι οι σεισμοί, στους οποίους αφιερώνεται το υπόλοιπο του παρόντος
βιβλίου, οι υπόγειες και επιφανειακές εκρήξεις, και οι ταλαντώσεις που παράγονται
από βαριά οχήματα ή μηχανές. Σε πολλές περιπτώσεις οι διεγέρσεις του εδάφους
είναι καθοριστικές για το σχεδιασμό της κατασκευής.
Ακολουθώντας τη διαδικασία που παρουσιάζεται στην παράγραφο (2.6), θα
εξετάσουμε τώρα την απόκριση ενός μονοβάθμιου συστήματος που υποβάλλεται σε
αρμονική κίνηση του εδάφους. Το ιδεατό μονοβάθμιο σύστημα και το αντίστοιχο
διάγραμμα ελεύθερου σώματος παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.7.1. Το ug(t) παριστάνει
τη μετατόπιση του εδάφους και ut(t) είναι η συνολική μετακίνηση της μάζας. Εάν
συμβολίσουμε με u(t) τη σχετική μετακίνηση της μάζας ως προς το έδαφος, τότε η
συνολική μετακίνηση εκφράζεται ως
ut(t)=ug(t)+u(t)

(2.7.1)

u g (t) = U g sin ωt

(2.7.2)

όπου

t
uy(t)
(t)

uyg(t)

uygg(t)
(t)

u(t)

k

k

y(t)
u(t)
fs

fI

m
c

c

(α)

fD

(β)

Σχήμα 2.7.1: α) Μονοβάθμιο σύστημα το οποίο υποβάλλεται σε διέγερση του
εδάφους, β) Διάγραμμα ελεύθερου σώματος.

Από το διάγραμμα ελεύθερου σώματος, η ισορροπία απαιτεί
fI+fD+fS=0

(2.7.3)

Σύμφωνα με το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, η σχέση μεταξύ της δύναμης αδράνειας
και της συνολικής επιτάχυνσης &u& δίνεται από
f I = m ⋅ &&
u

(2.7.4)

ή
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f I = m ( &&
u g + &&
u)

(2.7.5)

f D = cu&

(2.7.6)

fs=ku

(2.7.7)

και με δεδομένο ότι

και

η σχέση (2.7.3) μπορεί να εκφραστεί ως

&& ( t ) + cu& ( t ) + ku ( t ) = − mU g ω2 sin ωt
mu

(2.7.8)

Σύγκριση των εξισώσεων (2.6.1) και (2.7.8), φανερώνει τις ομοιότητες για
κίνηση του εδάφους και για εξωτερική επιβαλλόμενη φόρτιση. Σύμφωνα με την
εξίσωση (2.6.1), η κίνηση του εδάφους στην εξίσωση (2.7.8) μπορεί να
αντικατασταθεί από μια εξωτερική δύναμη με μέγεθος P0 = − mω2 U g .
Λόγω της ομοιότητας των εξισώσεων (2.6.1) και (2.7.8), όλες οι
παρατηρήσεις που αφορούν ένα μονοβάθμιο σύστημα που ταλαντώνεται λόγω ενός
αρμονικού εξωτερικού φορτίου ισχύουν επίσης για το σύστημα όταν υποβάλλεται σε
αρμονική κίνηση του εδάφους.
2.8 ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ

Μέχρι τώρα έχει εξετασθεί η απόκριση ενός μονοβάθμιου συστήματος που
υποβάλλεται σε αρμονικά φορτία. Με δεδομένο ότι τα περισσότερα συστήματα
υποβάλλονται σε μη αρμονικά φορτία, η προηγούμενη συζήτηση για αρμονικά
φορτία και ταλαντώσεις απλά χρησιμεύει ως ένα μέσο παρουσίασης θεμελιωδών
εννοιών της δυναμικής των κατασκευών.
Μη-αρμονικές διεγέρσεις που ασκούνται για ένα πολύ μικρό χρονικό
διάστημα χαρακτηρίζονται ως πλήγματα. Παραδείγματα πληγμάτων και άλλων τύπων
μη-αρμονικών διεγέρσεων παρουσιάζονται στο Σχήμα (2.8.1). Αξίζει να αναφερθεί
ότι για την πλειοψηφία των πληγμάτων:
a. Το παροδικό μέρος της απόκρισης πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ανάλυση,
και
b. Η απόσβεση θα μπορούσε να αγνοηθεί αφού η αδράνεια και η ακαμψία
καθορίζουν βασικά την απόκριση του συστήματος για τη χρονική διάρκεια
κατά την οποία εμφανίζονται οι μέγιστες τιμές απόκρισης.

Για μη-αρμονικές διεγέρσεις, είναι δύσκολο να προκύψουν κλειστού τύπου
λύσεις, ακόμη και για μονοβάθμια συστήματα. Ο υπολογισμός της δυναμικής
απόκρισης μονοβάθμιων συστημάτων και προσομοιωμάτων αληθινών
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κατασκευών γίνεται αριθμητικά. Μια μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί για να
προκύψει η απόκριση γραμμικών κατασκευών είναι ο αναλυτικός ή αριθμητικός
υπολογισμός του ολοκληρώματος Duhammel:
u (t) =

1
mω D

t

∫ F (τ) e

− ξω( t − τ )

0

sinω D ( t − τ ) dt

(2.8.1)

Το ολοκλήρωμα Duhammel παρέχει τη λύση της εξίσωσης κίνησης (2.8.2) για
μηδενικές αρχικές συνθήκες

m&u&(t ) + cu& (t ) + ku(t ) = F(t )

(2.8.2)

όπου η F(t) εκφράζει μια γενική διέγερση. Ο υπολογισμός της απόκρισης με χρήση
του ολοκληρώματος Duhammel περιορίζεται σε απλές κατασκευές. Γενικά, οι
σημερινοί κώδικες ηλεκτρονικών υπολογιστών χρησιμοποιούν μεθόδους που
F(t)
y(t)
u(t)

Fo

k
m

α)
dt
F(t)

t

F(t)

Fo

Fo

β)

γ)
t1

t
F(t)

t

F(t)
Fo

δ)
t

ε)
td

t

Σχήμα 2.8.1: Γενικές διεγέρσεις: α) Πλήγμα, β) Φορτίο που επιβάλλεται αιφνίδια, γ)
Γραμμική –Σταθερή φόρτιση, με χρόνο αύξησης t1, δ) Γενική αυθαίρετη φόρτιση, ε)
Γραμμικώς μειούμενο φορτίο

βασίζονται στην αριθμητική επίλυση των εξισώσεων κίνησης και όχι στο
ολοκλήρωμα Duhammel. Οι συνηθέστερες αριθμητικές μέθοδοι είναι η μέθοδος
κεντρικών διαφορών, η μέθοδος της μέσης επιτάχυνσης, η μέθοδος Newmark και η
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μέθοδος Wilson. Οι βιβλιογραφικές αναφορές (2), (3) και (6) περιέχουν λεπτομερείς
περιγραφές για τη χρήση και ανάπτυξη αυτών των μεθόδων.
2.9 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΣ

Ας θεωρήσουμε ότι το μονοβάθμιο σύστημα που φαίνεται στο Σχήμα 2.7.1(a)
u g ( t ) που περιγράφεται στο Σχήμα 2.9.1(a).
υποβάλλεται στη σεισμική επιτάχυνση &&
Η εξίσωση κίνησης του μονοβάθμιου συστήματος είναι

&& ( t ) + cu& ( t ) + ku ( t ) = − mu
&&g
mu

(2.9.1a)

&&
u ( t ) + 2ξωu& ( t ) + ω2 u ( t ) = −&&
ug

(2.9.1b)

ή

όπου u είναι η σχετική μετακίνηση της μάζας σε σχέση με το έδαφος, όπως ορίζεται
από την εξίσωση (2.7.1).
Η εξίσωση (2.9.1b) προκύπτει διαιρώντας και τα δύο μέλη της εξίσωσης
(2.9.1a) με m και αντικαθιστώντας τις εκφράσεις για το ξ και το ω που δίνονται από
τις εξισώσεις (2.3.3) και (2.4.8). Η εξίσωση (2.9.1b) επιλύεται αριθμητικά, είτε με τον
αριθμητικό υπολογισμό του ολοκληρώματος Duhammel, ή με χρήση άλλων
αριθμητικών μεθόδων, βλ. Κεφάλαιο....
Για τους σκοπούς του σχεδιασμού, συνήθως απαιτούνται μόνο οι μέγιστες
τιμές της απόκρισης, δηλαδή η μέγιστη σχετική μετακίνηση του συστήματος, η
μέγιστη επιτάχυνσή του κτλ. Κάθε γραφική παράσταση μιας μέγιστης ποσότητας
απόκρισης, συναρτήσει είτε της φυσικής συχνότητας είτε της φυσικής περιόδου της
κατασκευής, για δεδομένη σταθερή τιμή του λόγου απόσβεσης, καθιστά ένα φάσμα
απόκρισης. Το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο σήμερα φάσμα απόκρισης είναι αυτό
της φασματικής μετακίνησης, το οποίο είναι μια γραφική παράσταση των μεγίστων
σχετικών μετακινήσεων Sd οι οποίες εμφανίζονται σε μονοβάθμια συστήματα για μια
συγκεκριμένη εδαφική κίνηση, δηλαδή
Sd=umax

(2.9.2)

Η διαδικασία που εφαρμόζεται για να πάρουμε τη φασματική μετακίνηση για
την τυπική σεισμική κίνηση που φαίνεται στο Σχήμα 2.9.1(a) απεικονίζεται στα
Σχήματα 2.9.1(b) έως (e). Συγκεκριμένα, προκειμένου να πάρουμε τη φασματική
μετακίνηση Sd που αντιστοιχεί σε μια φυσική περίοδο, έστω T1, η εξίσωση (2.9.1b)
επιλύεται για να προσδιορισθεί η μέγιστη σχετική μετακίνηση ενός μονοβάθμιου
συστήματος με περίοδο T1 και λόγο απόσβεσης ξ. Προκειμένου να σχεδιασθούν τα
Σχήματα (2.9.1e), αυτοί οι υπολογισμοί επαναλαμβάνονται πολλές φορές για μια
σειρά μονοβάθμιων συστημάτων με φυσικές περιόδους Ti (i=1,2,3,…) και ένα λόγο
απόσβεσης ξ.
Εάν η εδαφική διέγερση εκφράζεται σε κλειστή μορφή, η λύση της εξίσωσης
(2.9.1b) θα μπορούσε να ληφθεί επίσης σε κλειστή μορφή για τη φασματική
μετακίνηση. Για παράδειγμα, αν η εδαφική επιτάχυνση είναι αρμονική με μοναδιαίο
εύρος, η Sd θα δίνεται από
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1

S d (r, ξ ) =

(1 − r ) + (2ξr )
2 2

2

(2.9.3)

Ένα άλλο χρησιμοποιούμενο μέτρο της μέγιστης απόκρισης ενός
μονοβάθμιου συστήματος σε ένα συγκεκριμένο σεισμό είναι η φασματική ψευδοταχύτητα, PSV. Η φασματική ψευδοταχύτητα είναι περίπου ίση με τη μέγιστη σχετική
ταχύτητα του μονοβάθμιου συστήματος χωρίς απόσβεση και ορίζεται σαν
PSV=ωSd

(2.9.4)

όπου
2π
(2.3.10)
T
Η φασματική ψευδοταχύτητα χρησιμοποιείται ευρέως, γιατί αποτελεί ένδειξη της
μέγιστης τιμής της ενέργειας που προσφέρεται σε ένα μονοβάθμιο σύστημα κατά την
ταλάντωσή του, καθώς ισχύει η σχέση:
ω=

Ε=

1
m ⋅ PSV 2
2

Ένα συνηθισμένο εναλλακτικό μέτρο της μέγιστης απόκρισης ενός
μονοβάθμιου συστήματος είναι επίσης η φασματική επιτάχυνση, Sa. Η φασματική
επιτάχυνση είναι η μέγιστη συνολική επιτάχυνση του μονοβάθμιου συστήματος,
δηλαδή
Sa = &&
u mt ax

(2.9.5)

Η φασματική επιτάχυνση αποτελεί μέτρο της μέγιστης σεισμικής δύναμης που
ασκείται σε ένα μονοβάθιο ελαστικό σύστημα κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, καθώς
ισχύει:
FE,max=m·Sa

(2.9.6)

Στο Σχήμα 2.9.1, παρουσιάζεται γραφικά η σημασία και η διαδικασία δημιουργίας
του φάσματος απόκρισης επιτάχυνσης.
Στην πράξη, χρησιμοποιείται ένα άλλο μέτρο επιτάχυνσης, η φασματική
ψευδοεπιτάχυνση, PSA. Η φασματική ψευδοεπιτάχυνση είναι ίση με τη φασματική
επιτάχυνση για μηδενικές τιμές του λόγου απόσβεσης, ενώ για λόγο απόσβεσης
διάφορο του μηδενός (και συνήθεις τιμές του ζ, μικρότερες του 20% περίπου) η
απόκλιση μεταξύ των δύο φασματικών τιμών είναι μικρή. Η τιμή m·PSA αντιστοιχεί
στη μέγιστη σύναμη που ασκείται λόγω της ακαμψίας του συστήματος (συχνά η
δύναμη αυτή αποκαλείται και ελαστική δύναμη του συστήματος). Προφανώς, όσο
μεγαλύτερη είναι η απόσβεση σε ένα σύστημα, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δύναμη
απόσβεσης, και άρα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διαφορά μεταξύ της μέγιστης
δύναμης και της μέγιστης ελαστικής δύναμης στο σύστημα. Με άλλα λόγια,
φτάνουμε στο ίδιο συμπέρασμα με πριν: όσο μεγαλύτερη είναι η απόσβεση του
μονοβάθμιου συστήματος, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η διαφορά του Sa από το PSA.
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Η φασματική ψευδοεπιτάχυνση σχετίζεται με τη φασματική μετακίνηση ως εξής:
PSA=ω2Sd

(2.9.6)

ή
2

⎛ 2π ⎞
PSA = ⎜ ⎟ Sd
⎝ T ⎠

(2.9.7)

Η σχέση ανάμεσα στη φασματική μετακίνηση, ψευδοταχύτητα και
ψευδοεπιτάχυνση επιτρέπει τη γραφική αναπαράστασή τους σε ένα γράφημα, βλ.
Σχήμα 2.9.2. Το Σχήμα 2.9.2 δείχνει τις πληροφορίες που παρέχονται από ένα τυπικό
φάσμα απόκρισης. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί κανείς να πάει στα φάσματα για μια
δεδομένη ιδιοπερίοδο Ti και να επιλέξει τα αντίστοιχα Sdi, Svi και Sai όπως φαίνεται
από τα βέλη.

..
Sa= umax(g)
0.40

0.20

..
umax=0.15g

T

..
umax=0.48g

..
umax=0.40g
..
umax=0.30g
..
ug

..
ug,max=0.20g

t
Σχήμα 2.9.1: Απόκριση μονοβάθμιων ταλαντωτών με διαφορετική ιδιοπερίοδο, για
δεδομένη επιβαλλόμενη χρονοϊστορία επιτάχυνσης, σε συγκεκριμένη σεισμική
διέγερση και ορισμός φάσματος αποκρίσεως επιτάχυνσης.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι τα φάσματα απόκρισης μπορούν να αναπτυχθούν για
κάθε τύπο εδαφικής διέγερσης. Μάλιστα, έχουν αναπτυχθεί φάσματα απόκρισης για
πολλά είδη πληγμάτων και εκρήξεων (Harris and Crede, 1976).
2.10 Ελαστικά και Ανελαστικά Φάσματα Σχεδιασμού

Σκοπός των περισσότερων σημερινών αντισεισμικών κανονισμών είναι η
δημιουργία επαρκώς ασφαλών δομητικών συστημάτων, με χρήση όσο το δυνατόν
απλούστερων μεθόδων υπολογισμού. Αυτή η απλότητα εξασφαλίζεται με τη χρήση
φασμάτων αποκρίσεως: εάν είναι γνωστό το φάσμα απόκρισης του σεισμού για τον
οποίο πρέπει να σχεδιασθεί μια κατασκευή που συμπεριφέρεται ως μονοβάθμιο
δυναμικό σύστημα, αρκεί η γνώση της αναμενόμενης ιδιοπεριόδου προκειμένου να
γίνει διαστασιολόγηση των μελών (ήτοι υπολογισμός ποσοτήτων οπλισμού σε
κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, επιλογή διατομών για μέλη από δομικό
χάλυβα, κτλ.). Κι αυτό γιατί, εάν η συμπεριφορά της κατασκευής είναι ελαστική, τότε
η μέγιστη οριζόντια δύναμη που θα αναπτυχθεί λόγω του σεισμού στην κατασκευή
είναι ίση με το γινόμενο της μάζας επί τη μέγιστη σεισμική επιτάχυνση, δηλαδή τη
φασματική επιτάχυνση που αντιστοιχεί στην ιδιοπερίοδο της κατασκευής:
FE,max = m·Sa(T)

(2.10.1)

Η δύναμη FE,max της σχέσης (2.10.1) αντιστοιχεί στη μέγιστη τιμή δύναμης λόγω
ακαμψίας και απόσβεσης (κάτι που προκύπτει από την εξ. (2.7.3) εάν ο όρος fI
μεταφερθεί στο δεύτερο μέλος). Επειδή η αντοχή των δομικών υλικών
προσδιορίζεται κατά κανόνα από πειραματικές δοκιμές στις οποίες τα φορτία
επιβάλλονται πολύ αργά και άρα δεν υπάρχει επίδραση απόσβεσης στις αντοχές), η
δύναμη που πρέπει να χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα για τον σχεδιασμό είναι
η μέγιστη δύναμη ακαμψίας, η οποία μπορεί να προκύψει εάν είναι γνωστή η μέγιστη
σχετική μετακίνηση της κατασκευής για το σεισμό σχεδιασμού:
Fd = k·umax = k·Sd(T) = ω2m·Sd(T) = m·[ω2Sd(T)] = m·PSA(T)

(2.10.2)

Όπου ελήφθησαν υπόψη οι εξ. (2.3.3) και (2.9.6). Ανακεφαλαιώνοντας, εάν είναι
δυνατή η εκτίμηση της ιδιοπεριόδου της κατασκευής και είναι γνωστό το φάσμα
ψευδοεπιταχύνσεων, τότε μπορεί να υπολογιστεί η μέγιστη δύναμη που θα επιβάλει ο
σεισμός στην κατασκευή. Ο αντισεισμικός σχεδιασμός ολοκληρώνεται
υπολογίζοντας τα εντατικά μεγέθη γι’ αυτή τη μέγιστη δύναμη και
διαστασιολογώντας τα μέλη της κατασκευής ούτως ώστε να παραλάβουν με
ασφάλεια τα φορτία που τους αντιστοιχούν.
Τα όσα αφορούν στα φάσματα απόκρισης και στην επίδραση εδαφικών
συνθηκών, έχουν ενσωματωθεί στους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς. Πιο
συγκεκριμένα, η ανάγκη εφαρμογής μεθόδων σχεδιασμού που λαμβάνουν υπόψη τη
δυναμική φύση των σεισμικών φορτίων κατέστησε απαραίτητη τη δημιουργία
κατάλληλων για κάθε περιοχή φασμάτων σχεδιασμού. Τα φάσματα αυτά προκύπτουν
από στατιστική επεξεργασία φασμάτων απόκρισης διαφορετικών σεισμών του
παρελθόντος, αποτελώντας ουσιαστικά ένα είδος «μέσου όρου». Για το λόγο αυτό, το
σχήμα τους είναι ομαλό, δηλαδή χωρίς έντονες διακυμάνσεις στις φασματικές τιμές,
οι οποίες παρατηρούνται σε μεμονωμένους σεισμούς. Αυτό ισχύει γιατί οι έντονες
διακυμάνσεις οφείλονται σε παράγοντες του σεισμού οι οποίοι δεν μπορούν να
ληφθούν υπόψη μέσω αριθμητικών σχέσεων. Για τη δημιουργία των φασμάτων
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σχεδιασμού σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, χρειάζονται δύο στοιχεία: η τιμή της
μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης και το σχήμα του κανονικοποιημένου ως προς PGA
φάσματος επιτάχυνσης. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα περί εδαφικής επίδρασης
στη σεισμική διέγερση, το σχήμα του φάσματος θα εξαρτάται από τις εδαφικές
συνθήκες στην περιοχή που εξετάζουμε. Ο ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός
(ΕΑΚ 2000) αναγνωρίζει τέσσερις κατηγορίες εδάφους, τις κατηγορίες Α έως Δ. Η
κατηγορία Α αντιστοιχει σε βραχώδες υπόβαθρο, η κατηγορία Β σε πυκνά ή σκληρά
εδάφη, η κατηγορία Γ σε μέσης πυκνότητας και σκληρότητας εδάφη και η κατηγορία
Δ σε χαλαρά και μαλακά εδάφη. Ορίζεται επιπλέον η κατηγορία Χ, η οποία
αντιστοιχεί σε εδάφη τα οποία μπορεί να χάσουν σημαντικό μέρος της αντοχής και
δυστμησίας τους κατά τη διάρκεια του σεισμού. Για το λόγο αυτό, η δόμηση σε
εδάφη κατηγορίας Χ χωρίς τη λήψη ειδικών μέτρων βελτίωσης του εδάφους δεν
επιτρέπεται. Τα φάσματα σχεδιασμού του ελληνικού κανονισμού ορίζονται από μια
περιοχή γραμμικής μεταβολής της φασματικής επιτάχυνσης σχεδιασμού, η οποία
ακολουθείται από μια περιοχή σταθερής ουσιαστικά φασματικής επιτάχυνσης. Η
περιοχή σταθερής επιτάχυνσης σχεδιασμού ορίζεται με τη βοήθεια δύο
χαρακτηριστικών τιμών ιδιοπεριόδου, T1 και T2. Οι τιμές των T1 και T2 εξαρτώνται
από τις εδαφικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, καθώς πηγαίνουμε από πιο
σκληρά/πυκνά εδάφη σε πιο μαλακά/χαλαρά εδάφη, τα T1 και T2 αυξάνονται.
Τελικά, με δεδομένη τη μέγιστη εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού, Α, σε μια
περιοχή, ορίζονται οι τιμές του φάσματος σχεδιασμού ως εξής:

⎛
T⎞
SA ( T ) =A ⎜1+η ( β-1) ⎟ , για T<T1
T1 ⎠
⎝
SA ( T ) =η ⋅ β ⋅ A , για T1<T<T2
SA ( T ) = η ⋅ β ⋅ A

T2
, για T2<T
T

όπου β=2.5 μια αρκετά συντηρητική τιμή του συντελεστή εδαφικής ενίσχυσης, όπως
παρουσιάστηκε και στην αντίστοιχη ενότητα, και η διορθωτικός συντελεστής ο
οποίος εξαρτάται από την απόσβεση. Όπως παρουσιάζεται και στο Κεφάλαιο 1, όσο
μεγαλύτερη είναι η απόσβεση ενός συστήματος, τόσο μικρότερη αναμένεται να είναι
η μέγιστη τιμή της απόκρισής του σε μια εξωτερική δυναμική διέγερση. Για το λόγο
αυτό, ο συντελεστής η με βάση τον ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό ΕΑΚ 2000
δίνεται από τη σχέση:
η=

7
2+ζ

(2.6.2)

όπου ζ ο λόγος κρίσιμης απόσβεσης, εκφρασμένος ως ποσοστό επί τοις εκατό (%).
Όπως προκύπτει και από τη σχέση (2.6.2), ο συντελεστής η γίνεται μοναδιαίος για
τιμή του ζ=5%, κάτι που σημαίνει ότι τα φάσματα του ελληνικού κανονισμού (όπως
και των περισσότερων κανονισμών παγκοσμίως) έχουν οριστεί για τιμές του
συντελεστή απόσβεσης ίσες με 5%.
Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω ισχύουν για ελαστική συμπεριφορά των
κατασκευών που σχεδιάζονται, οπότε πρόκειται για το ελαστικό φάσμα σχεδιασμού.
Έχει αποδειχθεί, πάντως, ότι ο σχεδιασμός κατασκευών που συμπεριφέρονται
ελαστικά δεν είναι ο πλέον ενδεδειγμένος, καθώς συνεπάγεται μεγάλες διατομές,
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ποσότητες οπλισμών για κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος κτλ. Για το λόγο
αυτό προτείνεται ο σχεδιασμός κατασκευών με τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανίζουν
ανελαστική συμπεριφορά. Στην περίπτωση αυτή, οι σύγχρονοι κανονισμοί
επιτρέπουν την απομείωση των φασματικών τιμών σχεδιασμού, αρκεί ο φορέας ως
σύνολο και τα επιμέρους δομικά μέλη να ικανοποιούν ορισμένες ειδικές διατάξεις.
Για δομήματα στα οποία προβλέπεται εμφάνιση ανελαστικής συμπεριφοράς, λοιπόν,
ο Κανονισμός προβλέπει απομείωση των σεισμικών φορτίων σχεδιασμού μέσω
χρήσης του λεγόμενου συντελεστή συμπεριφοράς, q. Για το σχεδιασμό τέτοιων
κτιρίων γίνεται χρήση των λεγόμενων ανελαστικών φασμάτων σχεδιασμού. Σε αυτά η
φασματική τιμή της ανελαστικής επιτάχυνσης σχεδιασμού, Φd(T), προκύπτει
σύμφωνα με τις σχέσεις:

⎛ η ( β-1) T ⎞
SA ( T ) = A ⎜1+
⎟ , για T<T1
qT
1
⎝
⎠
β
SA ( T ) = η A , για T1<T<T2
q
2

β ⎛ T ⎞3
SA ( T ) = η A ⎜ 2 ⎟ , για T2<T
q ⎝T⎠
Τονίζεται ότι η εξίσωση για Τ2<Τ διαφέρει από την αντίστοιχη σχέση του ελαστικού
2
φάσματος, στο οποίο δεν υπάρχει ο εκθέτης .
3
Παράδειγμα 2.3
Το πλαίσιο του Σχήματος Π.2.3 φέρει συνολικό κατακόρυφο φορτίο W=200kN και
κατασκευάζεται σε σεισμική ζώνη III. Το ύψος του πλαισίου είναι h=4m, τα
υποστυλώματά του αποτελούνται από σκυρόδεμα C20/25 (E=29Gpa), έχουν
τετραγωνική διατομή διαστάσεως 30cm και θεμελιώνονται επιφανειακά σε έδαφος
κατηγορίας Α κατά ΕΑΚ. Να υπολογιστούν: α) Η μετακίνηση της οροφής και β) Η
ροπή στη βάση κάθε υποστυλώματος του πλαισίου, για τις ακόλουθες δύο
περιπτώσεις:
α) Η διατομή της δοκού είναι πολύ μεγαλύτερη από τη διατομή των υποστυλωμάτων,
και για το λόγο αυτό το ζύγωμα του πλαισίου μπορεί να θεωρηθεί εντελώς άκαμπτο.
β) Η διατομή της δοκού είναι πολύ μικρότερη από τη διατομή των υποστυλωμάτων,
για το λόγο αυτό η ακαμψία της δοκού μπορεί να αγνοηθεί.
Να θεωρηθεί ελαστική συμπεριφορά.
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w

h

Σχήμα Π.2.1
ΛΥΣΗ

Ροπή αδρανείας των υποστυλωμάτων:
I=

0.34
= 6.75 ⋅ 10−4 m 4
12

Η μάζα του συστήματος είναι: m =

W 200kN
=
= 20Mgr
g 10m / s 2

α) Τα υποστυλώματα συμπεριφέρονται ως αμφίπακτα, επομένως η συνολική
δυσκαμψία του πλαισίου είναι:
12EI
12 ⋅ 2.9 ⋅ 107 ⋅ 6.75 ⋅ 10−4
=
2
⋅
= 7340.6kN / m
h3
43
m
20
T=2π
= 2π
= 0.327 sec
k
7340.6
T1 < T < T2
k = 2⋅

Sa ( T = 0.327 sec ) = 2.5 ⋅ 0.36g = 0.9g = 9m / s 2
Είναι:
Sa ⋅ M h 9 ⋅ 20 4
⋅ =
⋅ = 180kNm
2
2
2 2
T2
0.327 2
Sd = Sa ⋅ 2 = 9 ⋅
= 0.024m
4π
4π 2
Mb =

β) Τα υποστυλώματα συμπεριφέρονται ως μονόπακτα, συνεπώς η συνολική
δυσκαμψία του πλαισίου είναι:
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3EI
3 ⋅ 2.9 ⋅ 107 ⋅ 6.75 ⋅ 10−4
=
2
⋅
= 1835kN / m
h3
43
m
20
T=2π
= 2π
= 0.656sec
k
1835
T > T2
k = 2⋅

2

⎛ 0.4 ⎞ 3
2
Sa ( T = 0.656sec ) = 2.5 ⋅ 0.36g ⋅ ⎜
⎟ = 0.719g = 7.19m / s
0.656
⎝
⎠
Είναι:
Sa ⋅ M
7.19 ⋅ 20
⋅h =
⋅ 4 = 287.6kNm
2
2
T2
0.6562
Sd = Sa ⋅ 2 = 7.19 ⋅
= 0.078m
4π
4π 2
Mb =

Παρατηρούμε ότι η μείωση της δυσκαμψίας της δοκού οδηγεί σε μείωση της
δυσκαμψίας του πλαισίου και αύξηση της ιδιοπεριόδου.
Η αύξηση της δυσκαμψίας της δοκού οδηγεί σε μικρότερες τιμές Sd, και σε
μικρότερες τιμές ροπής σχεδιασμού στη βάση κάθε υποστυλώματος. Βέβαια, το
γεγονός ότι δίνει μεγαλύτερες φασματικές επιταχύνσεις οδηγεί σε μεγαλύτερες τιμές
σεισμικής τέμνουσας στα υποστυλώματα.
Παράδειγμα 2.4
Να υπολογισθούν τα μεγέθη σχεδιασμού του Παραδείγματος 2.3 (για την περίπτωση
α), θεωρώντας όμως άρθρωση στη βάση των υποστυλωμάτων. Να σχολιασθεί η
επίδραση του βαθμού πάκτωσης των υποστυλωμάτων στις τιμές των μετακινήσεων
και των ροπών κάμψης σχεδιασμού.
ΛΥΣΗ

Η περίπτωση που προκύπτει είναι ακριβώς η ίδια με την περίπτωση β) του
Παραδείγματος 2.3, με τη διαφορά ότι οι πακτώσεις βρίσκονται στην οροφή. Και
πάλι, δηλαδή, έχουμε συμπεριφορά μονόπακτων στύλων με τιμές:
T=0.656sec, Sa=7.63m/s2, Sd=0.083m, Mb=305.2kNm
Δηλαδή, ο βαθμός πάκτωσης έχει την ίδια επίδραση με τη δυσκαμψία της δοκού
ζυγώματος: όσο μεγαλύτερος ο βαθμός πάκτωσης, τόσο περισσότερο τα
υποστυλώματα συμπεριφέρονται ως αμφίπακτα, οπότε έχουμε μείωση ροπών και
μετακινήσεων. Βέβαια, στην περίπτωση αυτού του παραδείγματος οι μεγάλες ροπές
εμφανίζονται στη σύνδεση δοκού-υποστυλώματος, ενώ στην περίπτωση του
προηγούμενου παραδείγματος οι μεγάλες ροπές εμφανίζονται στη βάση του
υποστυλώματος.
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Παράδειγμα 2.5
α) Η δεξαμενή του Σχήματος Π.2.5 αναλύεται σαν μονοβάθμιο σύστημα με βάρος
W=450kN και οριζόντια ακαμψία k=700kN/m, καθώς και λόγο απόσβεσης ζ=5%. Να
καθορισθούν οι τιμές της τέμνουσας βάσης και της οριζόντιας μετακίνησης. Δίνεται:
Ζώνη ΙΙ, έδαφος κατηγορίας Α, θ=1, g=10m/s2. Επειδή η δεξαμενή είναι κατασκευή
εξέχουσας σημασίας, όπως π.χ. και τα νοσοκομεία, η οποία πρέπει να ανταπεξέλθει
στο σεισμό χωρίς σημαντικές ζημιές, γίνεται ελαστικός σχεδιασμός και ο
συντελεστής σπουδαιότητας είναι ίσος με 2.30 (σπουδαιότητα Σ4).
β) Η παραμόρφωση που υπολογίσθηκε για το σύστημα στο ερώτημα α) κρίθηκε
υπερβολική και αποφασίσθηκε να διπλασιασθεί η οριζόντια ακαμψία. Σχολιάστε πώς
μεταβάλλονται οι απαιτήσεις σχεδιασμού από αυτή την αύξηση ακαμψίας.
γ) Να καθορισθούν οι απαιτήσεις του σχεδιασμού για την περίπτωση που ο φορέας με
αυξημένη ακαμψία στηρίζει μια δεξαμενή με βάρος 900kN. Σχολιάστε πώς επηρέασε
η αύξηση του βάρους τις απαιτήσεις του σχεδιασμού.

Σχήμα Π.2.5
ΛΥΣΗ

Για τον υπολογισμό των τιμών σχεδιασμού, θα χρησιμοποιηθεί το ελαστικό φάσμα
του ΕΑΚ 2000.
α) Για κατηγορία εδάφους Α, είναι T1=0.10sec, T2=0.40sec.
M=W/g=45Mgr

T=2π

m
45
= 2 ⋅ 3.14
= 1.593sec
k
700
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2

⎛ 0.4 ⎞ 3
2
Επειδή T>T2: Sa = 0.24 ⋅ 2.5 ⋅ 1.0 ⋅ 10 ⋅ ⎜
⎟ = 2.39m / s
⎝ 1.593 ⎠
Η τέμνουσα βάσης δίνεται από τη σχέση:
Vb=Sa·M=2.34·45=105.3kN.
Τέλος, η μετακίνηση σχεδιασμού προκύπτει από τη σχέση:
Sd = Sa ⋅

T2
1.5932
=
2.39
⋅
= 0.154m
4π 2
4π 2

β) Με τους ίδιους υπολογισμούς, είναι

T=2π

m
45
= 2 ⋅ 3.14
= 1.126sec
k
1400
2

⎛ 0.4 ⎞ 3
2
Επειδή T>T2: Sa = 0.24 ⋅ 2.5 ⋅ 1.0 ⋅ 10 ⋅ ⎜
⎟ = 3.01m / s
⎝ 1.126 ⎠
Vb=Sa·M=3.01·45=135.5kN.
Sd = Sa ⋅

T2
1.1262
=
3.01
⋅
= 0.097m
4π 2
4π 2

Παρατηρείται, δηλαδή, ότι η μείωση της τιμής της μετακίνησης σχεδιασμού έχει το
κόστος της: η τέμνουσα βάσης (και κατ’ επέκταση και η ροπή στη βάση της
κατασκευής) θα αυξηθεί σημαντικά, κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερες διατομές.
γ) T=2π

m
90
= 2 ⋅ 3.14
= 1.593sec
k
1400

Προφανώς, οι τιμές Sa και Sd θα είναι οι ίδιες με τις τιμές που προέκυψαν στο
ερώτημα α). Όμως, στην περίπτωση αυτή είναι:
Vb=Sa·M=2.34·90=171kN
Με άλλα λόγια, εάν σε ένα μονοβάθμιο σύστημα πολλαπλασιάσουμε τη μάζα και την
ακαμψία με τον ίδιο αριθμό, οι φασματικές τιμές σχεδιασμού δεν αλλάζουν.
Αλλάζουν, όμως, τα εντατικά μεγέθη σχεδιασμού, τα οποία πολλαπλασιάζονται με
τον ίδιο συντελεστή με τον οποίο πολλαπλασιάσαμε τη μάζα και την ακαμψία.
2.3 Δημιουργία Σεισμικών Καταγραφών – Καταγραφικά Όργανα

Οι ταλαντώσεις του εδάφους λόγω σεισμών καταγράφονται με τη βοήθεια ειδικών
οργάνων. Οι καταγραφές που προκύπτουν συμβάλλουν στην εξαγωγή
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συμπερασμάτων αναφορικά με την ισχύ της διέγερσης αλλά και τις συνέπειές της στο
δομημένο περιβάλλον. Όπως προαναφέρθηκε στην Παράγραφο 1.2, το πλέον σύνηθες
είδος σεισμικής καταγραφής είναι το επιταχυνσιογράφημα, στο οποίο σχεδιάζεται η
τιμή της εδαφικής επιτάχυνσης συναρτήσει του χρόνου. Το επιταχυνσιογράφημα
προκύπτει με τη βοήθεια ειδικών καταγραφικών οργάνων, τα οποία ονομάζονται
επιταχυνσιογράφοι. Αντίστοιχες καταγραφές γίνονται και για τις σεισμικές
μετακινήσεις, με τη βοήθεια ειδικών οργάνων τα οποία ονομάζονται σεισμογράφοι.
Παλαιότερα, οι επιταχυνσιογράφοι και σεισμογράφοι ήταν αναλογικά όργανα και οι
μετρήσεις οι οποίες προέκυπταν ήταν μόνο υπό προϋποθέσεις ακριβείς. Σήμερα, με
τη χρήση κατάλληλων ψηφιακών οργάνων, έχει καταστεί δυνατή η αξιόπιστη
μέτρηση των σεισμικών εδαφικών κινήσεων και η αυτόματη αποθήκευσή τους σε
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Τόσο οι επιταχυνσιογράφοι όσο και οι σεισμογράφοι αποτελούν μονοβάθμια
δυναμικά συστήματα (ή μονοβάθμιους ταλαντωτές) με μάζα, ακαμψία και απόσβεση.
Το όργανο είναι συνδεδεμένο με ένα άκαμπτο πλαίσιο, και η μέτρηση προέρχεται από
κατάλληλη μεγέθυνση της μετατόπισης του οργάνου. Πάντως, πρέπει να τονισθεί ότι
η κίνηση του οργάνου είναι εν γένει διαφορετική από την κίνηση του εδάφους. Εκτός
από διαφορετικό εύρος ταλάντωσης, θα υπάρχει και διαφορά φάσης (η οποία
μεταφράζεται σε μια οριζόντια μετατόπιση της καταγραφής του οργάνου) ανάμεσα
στην χρονοϊστορία της καταγραφής του οργάνου και τη χρονοϊστορία της εδαφικής
διέγερσης (μετατόπισης ή επιτάχυνσης). Τα όργανα μέτρησης έχουν συνήθως πολύ
μεγάλη απόσβεση (τιμές λόγου απόσβεσης ζ≥0.60). Στη συνέχεια γίνεται μια
σύντομη παρουσίαση της εκτίμησης των τιμών συχνότητας για τις οποίες η ακρίβεια
των ενόργανων καταγραφών κρίνεται ικανοποιητική.
Μέτρηση Επιτάχυνσης

Προτού εξετασθεί η περίπτωση σεισμικής κίνησης, κρίνεται απαραίτητο να
παρουσιασθεί η συμπεριφορά του οργάνου όταν υποβάλλεται σε αρμονική διέγερση
στη βάση του. Με βάση τη θεωρία εξαναγκασμένων ταλαντώσεων με αρμονική
διέγερση (βλ. Κεφάλαιο ...), το μέγιστο εύρος ταλάντωσης προκύπτει από τη σχέση:

⎛ 1
⎞ ⎛
φ⎞
u ( t ) = − ⎜ 2 R d ⎟ &&
ug ⎜ t − ⎟ ,
⎝ ωn
⎠ ⎝ ω⎠

(2.3.1)

όπου
Rd =

1
2

⎡ ⎛ ω ⎞2 ⎤ ⎡ ⎛ ω
⎢1 − ⎜
⎟ ⎥ + ⎢ 2ζ ⎜
⎢⎣ ⎝ ωn ⎠ ⎥⎦ ⎣ ⎝ ωn

(2.3.2)
⎞⎤
⎟⎥
⎠⎦

2

και

⎡ 2ζω/ω ⎤
n
φ=arctan ⎢
⎥
2
⎢⎣1 − ( ω/ωn ) ⎥⎦
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Όπως προκύπτει από τα Σχήματα 2.3.1 και 2.3.2, τα Rd και φ μεταβάλλονται
συναρτήσει της συχνότητας της διέγερσης ω. Η τιμή της ιδιοσυχνότητας ωn του
οργάνου είναι προφανώς μια σταθερά του προβλήματος.
1.05

ζ=0.60

ζ=0.65

Rd

1

ζ=0.70
ζ=0.75

0.95
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

ω/ωn
Σχήμα 2.3.1: Μεταβολή του λόγου απόκρισης Rd συναρτήσει του λόγου ω/ωn, για
αρμονική διέγερση του εδάφους.

Προκειμένου να γίνει σωστή χρήση των οργάνων, πρέπει να προσδιορισθεί το
επιτρεπόμενο εύρος συχνοτήτων διέγερσης για το οποίο το μεν Rd έχει τιμή όσο το
δυνατόν πιο κοντά στη μονάδα, το δε φ/ω έχει σταθερή τιμή. Στην περίπτωση αυτή
προκύπτει μια καταγραφή στην οποία καταγράφεται με επαρκή ακρίβεια η τιμή της
επιτάχυνσης και υπάρχει απλά μια μετατόπιση της χρονοϊστορίας (λόγω της σταθερής
περίπου διαφοράς φάσης) η οποία έχει μικρή σημασία. Για παράδειγμα, για την
περίπτωση όπου έχουμε τιμή του λόγου απόσβεσης ίση με 0.70, τότε από το Σχήμα
2.3.1 προκύπτει ότι για τιμές της συχνότητας της διέγερσης τέτοιες ώστε 0≤ω/ωn≤0.5,
το Rd παίρνει τιμές πολύ κοντά στο 1 (σφάλμα μικρότερο από 2.5%) και η μεταβολή
του φ συναρτήσει του ω είναι περίπου γραμμική, κάτι που υπονοεί ότι ο λόγος φ/ω
είναι περίπου σταθερός, άρα το όργανο έχει ικανοποιητική λειτουργία. Με άλλα
λόγια, ένας επιταχυνσιογράφος με φυσική συχνότητα fn=50Hz και λόγο απόσβεσης
ζ=0.7 λειτουργεί για το εύρος συχνοτήτων από 0 έως και 25Hz με αμελητέο σφάλμα.
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90

φ (ο)

ζ=0.75
45

ζ=0.70

ζ=0.65
ζ=0.60

0
0.0

0.2

0.4

ω/ωn

0.6

0.8

1.0

Σχήμα 2.3.2: Μεταβολή της γωνίας φάσης φ συναρτήσει του λόγου ω/ωn, για
αρμονική εδαφική διέγερση.

Για την περίπτωση σεισμικής διέγερσης, η οποία αποτελείται από
περισσότερες από μία αρμονικές συνιστώσες, πρέπει προφανώς να γίνει εκτίμηση του
σφάλματος του οργάνου για κάθε συνιστώσα ξεχωριστά, κάτι που μπορεί να
επιτευχθεί π.χ. μέσω ανάλυσης της χρονοϊστορίας της εδαφικής επιτάχυνσης σε σειρά
Fourier (βλ. Κεφάλαιο 1). Βέβαια, για την περίπτωση όπου το μεγαλύτερο μέρος της
σεισμικής ενέργειας κατανέμεται στις αρμονικές συνιστώσες οι οποίες βρίσκονται
εντός του επιτρεπόμενου εύρους περιόδων, είναι προφανές ότι αναμένεται και πάλι
ασήμαντο σφάλμα από το καταγραφικό όργανο.
Παράδειγμα 2.1
Ένας επιταχυνσιογράφος έχει φυσική συχνότητα ίση με 20 Hz και λόγο απόσβεσης
ζ=0.65. Να καθορισθεί το εύρος των περιόδων αρμονικής διέγερσης για το οποίο η
επιτάχυνση μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια ±2.5%.
ΛΥΣΗ

Η τιμή του συντελεστή Rd δίνεται από τη σχέση:

Rd =

1
2

⎡1- ( ω/ωn )2 ⎤ + ⎡ 2ζ ( ω/ωn ) ⎤ 2
⎦
⎣
⎦ ⎣

Για διάφορες τιμές του λόγου ω/ωn, υπολογίζουμε τις αντίστοιχες τιμές του Rd, οπότε
προκύπτει ο πίνακας:
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ω/ωn
0.52
0.54
0.56
0.58
0.6
0.62
0.64

Rd
1.005
1.003
0.999
0.996
0.991
0.986
0.980

Συνεπώς, για να υπάρχει ακρίβεια ±1.5% στη μέτρηση της επιτάχυνσης, πρέπει ο
λόγος της συχνότητας της διέγερσης προς την ιδιοσυχνότητα του οργάνου να μην
υπερβαίνει την τιμή 0.62, δηλαδή πρέπει να είναι: ω<0.62·20·2π=77.91 rad/s.
Εκφράζοντας το ω συναρτήσει της ιδιοπεριόδου της αρμονικής διέγερσης,
προκύπτει:
2π
≤ 77.91 → T ≥ 0.08sec
T

Μέτρηση Μετακινήσεων

Προκειμένου να γίνει δυνατή η εξακρίβωση των επιθυμητών χαρακτηριστικών ενός
οργάνου για ακριβή μέτρηση των εδαφικών μετακινήσεων, θεωρείται η αρμονική
εδαφική μετακίνηση
ug(t)=ugo sin ωt

(2.2.4)

Η μετακίνηση του οργάνου δίνεται από τη σχέση
u(t)=Rαugo sin(ωt-φ)
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1.05

ζ=0.60

Rα

ζ=0.65
1

ζ=0.70

ζ=0.75
0.95
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

6.0

7.0

ω/ωn
Σχήμα 2.2.3: Μεταβολή του λόγου απόκρισης Rα συναρτήσει του λόγου ω/ωn, για
αρμονική εδαφική διέγερση.
180

ζ=0.75
ζ=0.70
ζ=0.65
150

φ (ο)

ζ=0.60

120

90
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

ω/ωn
Σχήμα 2.2.4: Μεταβολή της γωνίας φάσης φ συναρτήσει του λόγου ω/ωn, για
αρμονική εδαφική διέγερση.

Η μεταβολή του Rα συναρτήσει του λόγου ω/ωn φαίνεται στο Σχήμα 2.2.3. Για
συχνότητες της διέγερσης ω πολύ μεγαλύτερες από τη φυσική συχνότητα ωn, το Rα
παίρνει τιμές κοντά στη μονάδα και η διαφορά φάσης φ είναι κοντά στις 180o, βλ.
Σχήμα 2.2.4 οπότε η προηγούμενη εξίσωση γίνεται
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u(t)=-ugo sin ωt
Δηλαδή η χρονοϊστορία μετακίνησης που καταγράφει το όργανο είναι ακριβώς ίδια
με τη χρονοϊστορία μετακίνησης του εδάφους (το διαφορετικό πρόσημο δεν έχει
καμία σημασία). Η απόσβεση του οργάνου έχει μικρή επίδραση στην ακρίβεια για
επαρκώς μεγάλους λόγους ω/ωn, όπως προκύπτει και από τα Σχήματα 2.2.3 και 2.2.4.
Παράδειγμα 2.2
Ένας σεισμογράφος έχει φυσική συχνότητα ίση με 0.4Hz και λόγο απόσβεσης
ζ=0.65. Να καθορισθεί το εύρος των περιόδων αρμονικής διέγερσης για το οποίο η
μετακίνηση μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια ±1.5%.
ΛΥΣΗ

Η τιμή του συντελεστή Rα δίνεται από τη σχέση:
⎛ ω ⎞
( ω/ωn )
Rα = ⎜
⎟ Rd =
2
⎝ ωn ⎠
⎡1- ( ω/ωn )2 ⎤ + ⎡ 2ζ ( ω/ωn ) ⎤ 2
⎦
⎣
⎦ ⎣
2

2

Για διάφορες τιμές του λόγου ω/ωn, υπολογίζουμε τις αντίστοιχες τιμές του Rα, οπότε
προκύπτει ο εξής πίνακας:

ω/ωn
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

Rα
0.769
0.837
0.888
0.926
0.953
0.971
0.985
0.994
1.000
1.005
1.008

Συνεπώς, για να υπάρχει ακρίβεια ±1.5% στη μέτρηση της μετακίνησης, πρέπει ο
λόγος της συχνότητας της διέγερσης προς την ιδιοσυχνότητα του οργάνου να
υπερβαίνει την τιμή 1.6, δηλαδή πρέπει να είναι: ω>1.6·0.4·2π=4.021 rad/s.
Εκφράζοντας το ω συναρτήσει της ιδιοπεριόδου της αρμονικής διέγερσης,
προκύπτει:
2π
> 4.021 → T < 1.56sec
T
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2.10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ
2.10.1 Εισαγωγή

Αν όταν όλες οι «υπό έλεγχο» συνθήκες κατά τη διάρκεια της δυναμικής
διέγερσης ενός συστήματος διατηρούνται οι ίδιες, οι αποκρίσεις που προκύπτουν
είναι επίσης οι ίδιες, τότε η δυναμική απόκριση είναι μια ντετερμινιστική διαδικασία.
Όλοι οι τύποι ταλαντώσεων που έχουν αναπτυχθεί στις προηγούμενες ενότητες είναι
ντετερμινιστικές διαδικασίες. Στη ντετερμινιστική δυναμική ανάλυση γραμμικών
συστημάτων, οι ιδιότητες του συστήματος και της διέγερσης δίνουν μια μοναδική
χρονοϊστορία απόκρισης του συστήματος με τις μεθόδους ανάλυσης που
παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες.
Αν όταν όλες οι «υπό έλεγχο» συνθήκες κατά τη δυναμική διέγερση του
συστήματος διατηρούνται οι ίδιες και οι αποκρίσεις συνεχώς διαφέρουν μεταξύ τους,
η δυναμική απόκριση είναι μια στοχαστική διαδικασία. Σε μια στοχαστική διαδικασία
μόνο μια στατιστική περιγραφή του συνόλου των δυνατών αποκρίσεων έχει νόημα.
Το γεγονός ότι οι αποκρίσεις διαφέρουν μεταξύ τους, δηλαδή η τυχηματικότητα της
απόκρισης, είναι το αποτέλεσμα διακυμάνσεων στις μεταβλητές του συστήματος και
της φόρτισης που δεν είναι «ελεγχόμενες». Για παράδειγμα, αν καταγράψουμε την
κατακόρυφη μετακίνηση ενός τροχού ενός φορτηγού το οποίο μεταφέρει ένα φορτίο
από μια θέση σε μια άλλη ακολουθώντας πάντα μια συγκεκριμένη διαδρομή και με
την ίδια ταχύτητα, οι αποκρίσεις τις οποίες θα καταγράφουμε για κάθε διαδρομή θα
είναι διαφορετικές, παρ’ όλο που όλες οι «ελεγχόμενες» μεταβλητές, δηλαδή το
φορτηγό, το φορτίο του, η ταχύτητα και η διαδρομή διατηρήθηκαν σε κάθε
περίπτωση τα ίδια. Οι διαφορές αποδίδονται στις μεταβλητές που είτε δεν λάβαμε
υπόψη είτε δεν γνωρίζαμε ότι άλλαξαν κατά τη διάρκεια κάθε διαδρομής, π.χ. μικρές
αποκλίσεις στη διαδρομή που ακολούθησε το φορτηγό κάθε φορά, ακούσια μεταβολή
της ταχύτητας κατά τη διάρκεια των διαδρομών.
Κάθε μια από τις καταγραφές απόκρισης καλείται ένα δείγμα, ενώ το σύνολο
όλων των καταγραφών απόκρισης που καταγράψαμε καλείται χώρος δειγματοληψίας.
Το Σχήμα 2.10.1 παρουσιάζει μια σχηματική αναπαράσταση ενός δείγματος.

u(t)

t

ts
Σχήμα 2.10.1: Δείγμα στοχαστικής ταλάντωσης
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Στη ντετερμινιστική ανάλυση (ανάλυση στην οποία η επιβαλλόμενη φόρτιση
και η απόκριση καθορίζονται με βεβαιότητα, δηλαδή ως συγκεκριμένες συναρτήσεις
του χρόνου t), η απόκριση u(t) ενός μονοβάθμιου συστήματος το οποίο υποβάλλεται
σε ημιτονοειδή διέγερση χαρακτηρίζεται από το εύρος και τη συχνότητα της
διέγερσης. Μια στοχαστική ταλάντωση μπορεί συχνά να περιγραφεί επαρκώς με
μέσα εύρη και το περιεχόμενο συχνοτήτων. Τα μέσα εύρη που χρησιμοποιούνται
συχνότερα είναι η μέση τιμή u , η μέση τιμή του τετραγώνου u 2 , και η τετραγωνική

u 2 (Root Mean Square, RMS). Το
ρίζα της μέσης τιμής του τετραγώνου
περιεχόμενο συχνοτήτων περιγράφεται με την πυκνότητα φάσματος ισχύος (power
spectral density, PSD). Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και άλλες στατιστικές
παράμετροι για να παρέχουν μια πληρέστερη εικόνα της στοχαστικής ταλάντωσης.
Στην πράξη, οι στοχαστικές ταλαντώσεις περιορίζονται συνήθως στις στάσιμες
διαδικασίες και συγκεκριμένα σε μια υπο-κατηγορία των στάσιμων διαδικασιών: τις
εργοδικές. Σε μια εργοδική διαδικασία όλες οι ιδιότητες της διαδικασίας, για
παράδειγμα η RMS, μπορούν να καθορισθούν από ένα απλό δείγμα που είναι
επαρκώς μεγάλο σε διάρκεια. Στο παράδειγμά μας με το φορτηγό, εάν
χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο οδηγό που αντιμετωπίζει τις ίδιες συνθήκες κυκλοφορίας
για κάθε διαδρομή, θα αναμέναμε ότι καθεμία από τις αποκρίσεις – δείγματα θα είναι
όμοια με κάθε άλλο δείγμα και η υπόθεση εργοδικής διαδικασίας θα επληρούντο. Εάν
το u(t) περιγράφει τη χρονική μεταβολή ενός δείγματος μιας εργοδικής διέγερσης –
στο παράδειγμά μας το u(t) μπορεί να είναι η κατακόρυφη μετακίνηση του τροχού
που μετριέται κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής – τότε η μέση τιμή u , η μέση τιμή
του τετραγώνου u 2 και η RMS της στοχαστικής μετατόπισης δίνονται από
t

1 s
u = ∫ u ( t ) dt
ts 0
t

u2 =

1 s 2
u (t)
t s ∫0

(2.10.1)

RMSu = u 2
όπου ts είναι η διάρκεια του δείγματος, βλ. Σχήμα 2.10.1.
Η μέση τιμή και η τετραγωνική ρίζα της μέσης τιμής του τετραγώνου
αποτελούν μέτρα της μέσης τιμής της στοχαστικής απόκρισης u(t). Μια εκτίμηση του
πόσο ευρεία είναι η διαφορά του u(t) από τη μέση τιμή u δίνεται είτε από τη
μεταβλητότητα σ2u είτε από την τυπική απόκλιση, σu

σu = u 2 − ( u )

2

(2.10.2)

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν η μέση τιμή είναι μηδέν, κάτι το οποίο είναι
σύνηθες σε πολλές πρακτικές περιπτώσεις, η RMSu είναι ίση με σu.
RMSu = u 2 = σ u
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2.10.2 Κατανομή Πιθανότητας

Ας θεωρήσουμε ένα δείγμα μιας στοχαστικής καταγραφής, όπως φαίνεται στο
Σχήμα 2.10.2. Ορίζουμε ως αθροιστική πιθανότητα του u(t), το οποίο έχει μια τιμή
um<u(t)<un, το λόγο
P ( um < u < un ) =

Dt1 + Dt 2 + ... + Dt N
ts

(2.10.4)

όπου ts είναι η διάρκεια της καταγραφής, και Dti (i=1, 2,…,N) είναι τα αντίστοιχα
χρονικά διαστήματα για τα οποία um<u<un.

u(t)
un
um

Dt1

Dt2

Dt3

Dt4

t

ts
Σχήμα 2.10.2: Προσδιορισμός πιθανότητας από ένα δείγμα

Γενικά, αν προσδιορίσουμε την παράγωγο της αθροιστικής πιθανότητας p(y), τότε η
P(um<u<un) μπορεί να υπολογιστεί από
un

P(um<u<un)= ∫ p ( u ) du
um

(2.10.5)

Η συνάρτηση p(u) καλείται συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Η συνάρτηση
πυκνότητας πιθανότητας που χρησιμοποιείται συνηθέστερα είναι η κανονική ή
κατανομή Gauss και εκφράζεται από

p (u) =

1
σ u 2π

e

−( u − u ) / ( 2σ u )
2

2

(2.10.6)

Γραφική αναπαράσταση της κανονικής κατανομής για μηδενική μέση τιμή
δίνεται στο Σχήμα 2.10.3. Σύμφωνα με την εξίσωση (2.10.5), το γραμμοσκιασμένο
εμβαδόν είναι ίσο με P(um<u<un).
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p(u)

um un

u

Σχήμα 2.10.3: Κανονική κατανομή με μηδενική μέση τιμή

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός πιθανοτήτων που καθορίζονται
από την εξίσωση (2.10.5) παρέχεται σε μορφή πινάκων σε κείμενα στατιστικής και
στοχαστικών ταλαντώσεων, π.χ. Ang & Tang (2006).
Μια άλλη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας που χρησιμοποιείται συχνά
είναι η κατανομή Rayleigh. Συνήθως τα μέγιστα στοχαστικών συναρτήσεων
ακολουθούν την κατανομή Rayleigh, για παράδειγμα, η μέγιστη απόκριση, Α, σε ένα
σημείο μιας κατασκευής που υποβάλλεται σε σεισμική διέγερση. Μια γραφική
αναπαράσταση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας κατανομής Rayleigh p(A)
δίνεται στο Σχήμα 2.10.4, και ορίζεται από
p(A ) =

A − A 2 / (2σ 2 )
, Α>0
e
σ2

(2.10.7)

Ας σημειωθεί ότι η τιμή p(A) της κατανομής Rayleigh είναι μηδέν για
αρνητικές τιμές του A. Η μέση τιμή, μέση τιμή τετραγώνου RMS καθώς και η
πιθανότητα το Α να βρεθεί σε ένα δεδομένο εύρος τιμών μπορεί να υπολογιστεί από
τις εξισώσεις (2.10.1) και (2.10.5). Γενικά, ο χειρισμός της κατανομής Rayleigh είναι
όμοιος με αυτόν της κατανομής Gauss.

p(A)

A
Σχήμα 2.10.4: Κατανομή Rayleigh
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2.10.3 Πυκνότητα Φάσματος Ισχύος και Ρίζα της Μέσης Τιμής του Τετραγώνου
της Απόκρισης

Ας θεωρήσουμε το μονοβάθμιο σύστημα το οποίο παρουσιάζεται στο Σχήμα
2.10.5 και υποβάλλεται σε αρμονικές δυνάμεις Fi(t), (I=1,2,…,N), καθεμιά από τις
οποίες εκφράζεται από τη σχέση
Fi(t)=Foi sin 2i f it

(2.10.8)

F1(t)

k

F2(t)

F3(t)

Σχήμα 2.10.5: Μονοβάθμιο σύστημα το οποίο υποβάλλεται σε ορισμένες αρμονικές
δυνάμεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξισώσεις (2.6.2), (2.6.4) και (2.6.5) η μόνιμη
απόκριση του συστήματος σε κάθε διέγερση μπορεί να εκφρασθεί ως
ui(t)=UoiDmi sin 2i f it

(2.10.9)

όπου το Dmi δίνεται από την εξίσωση (2.6.5) για κάθε αρμονική δύναμη με εύρος Foi,
1
και ξ=0. Η μέση τιμή του τετραγώνου της απόκρισης για ένα πολύ
περίοδο Ti =
fi
μεγάλο χρονικό διάστημα ts μπορεί να υπολογισθεί από την εξίσωση (2.10.1) για να
δώσει
t

1 s
u ( t ) = ∫ U oi2 ⋅ D2mi ( sin 2 2ifi t ) dt
ts 0
2
i

(2.10.10a)

ή
⎡ n Ti / 2 2
⎤
u i2 ( t ) = lim ⎢
U oi ⋅ D 2mi ( sin 2 2ifi t ) dt ⎥
∫
n →∞ nT / 2
0
⎣⎢ i
⎦⎥

(2.10.10b)

όπου το n συμβολίζει έναν μεγάλο αριθμό μισών ημιτονοειδών κυμάτων έτσι ώστε
t s = n Ti / 2 . Από την εξίσωση (2.10.10b) προκύπτει (αναφορά):
u i2 ( t ) =

1 2 2
D mi U oi
2

(2.10.11)

Ομοίως, η μέση τιμή του τετραγώνου της αρμονικής δύναμης Fi(t) δίνεται από
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t

(

)

1 s
1
F (t ) = ∫ Foi2 sin 2 2if i t dt = Foi2
ts 0
2
2
i

(2.10.12)

Η δύναμη Foi συνδέεται με τη στατική μετακίνηση Uoi με τη σχέση
Foi2 = k 2 U oi2

(2.10.13)

Η συνολική απόκριση του συστήματος που υποβάλλεται στις δυνάμεις Fi(t)
μπορεί να προκύψει με επαλληλία των στατιστικά ανεξάρτητων αποκρίσεων ui(t). Με
χρήση της εξίσωσης (2.10.11), η μέση τιμή του τετραγώνου της μετακίνησης της
απόκρισης σε όλες τις αρμονικές δυνάμεις Fi δίνεται από
u2 ( t ) =

1 2 2
2
D m1 U o1 + D 2m2 U o2
+ ... + D 2mN U 2oN )
(
2

(2.10.14)

Η συμβολή κάθε συνιστώσας κανονικοποιημένης ως προς την αντίστοιχη
δυναμική μεγέθυνση, Dmi, καλείται διακριτό φάσμα, βλ. Σχήμα 2.10.6.
Αντικαθιστώντας την εξίσωση (2.10.13) στην εξίσωση (2.10.14) προκύπτει
2

2

2

2
2
2
⎛D ⎞ F
⎛D ⎞ F
⎛D ⎞ F
u 2 ( t ) = ⎜ m1 ⎟ oi + ⎜ m1 ⎟ oi + ... + ⎜ mN ⎟ oN
⎝ k ⎠ 2 ⎝ k ⎠ 2
⎝ k ⎠ 2

(2.10.15)

Εάν ενεργούν στο σύστημα πολλές αρμονικές δυνάμεις με διαφορετικές
συχνότητες, μπορεί να θεωρηθεί ότι το διακριτό φάσμα είναι μια συνεχής συνάρτηση
της συχνότητας. Εάν η πυκνότητα φασματικής ισχύος (PSD) της απόκρισης
εκφραστεί σε όρους μετακίνησης Su(fi), προκύπτει

Σχήμα 2.10.6: Διακριτό φάσμα
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1 2
U oi = Su ( fi )( Δ f )i
2

(2.10.16)

1 2
U oi είναι η συμβολή της συνιστώσας απόκρισης στο διάστημα ( Δf )i
2
1
στη μέση τιμή του τετραγώνου της συνολικής διέγερσης. Ο όρος U 2oi μπορεί επίσης
2
να θεωρηθεί ίσος με το διαγραμμισμένο εμβαδόν της γραφικής παράστασης του Su
που φαίνεται στο Σχήμα 2.10.7.

στην οποία το

Σχήμα 2.10.7: Φασματική πυκνότητα ισχύος της μετακίνησης

Ορίζοντας την αντίστοιχη πυκνότητα φάσματος ενέργειας SF( fi ), μπορεί να
προκύψει μια έκφραση αντίστοιχη της εξίσωσης (2.10.16), δηλαδή
1 2
Foi = S F (f i )(Δf )i
2

(2.10.17)

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (2.10.15) και (2.10.17), προκύπτει
2

2

⎛D ⎞
⎛D ⎞
u ( t ) = ⎜ m1 ⎟ SF ( f1 )( Δ f )1 + ⎜ m2 ⎟ SF ( f2 )( Δ f )2 + ...
⎝ k ⎠
⎝ k ⎠
2

2

⎛D ⎞
... + ⎜ mΝ ⎟ SF ( fΝ )( Δ f )Ν
⎝ k ⎠

(2.10.18)

Στο όριο, θέτοντας (Δf )i = df , η εξίσωση (2.10.18) δίνει
∞

2

⎛D ⎞
u 2 ( t ) = ∫ ⎜ m ⎟ SF ( f ) df
k ⎠
0⎝

(2.10.19)

Τελικά, η τιμή RMSu μπορεί να υπολογιστεί από
RMSu= u 2 ( t )
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Συνεπώς, όταν η πυκνότητα φάσματος ενέργειας της συνάρτησης της
εξωτερικής δύναμης SF και ο λόγος του συντελεστή δυναμικής μεγέθυνσης Dm προς
την ακαμψία του συστήματος k είναι γνωστά, τότε η τετραγωνική ρίζα της μέσης
τιμής του τετραγώνου μπορεί να υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις εξισώσεις
(2.10.1), (2.10.19) και (2.6.5).
Πρέπει να σημειωθεί ότι η σχέση που συνδέει την SF με την RMSu, η οποία
παρουσιάστηκε για μια σειρά αρμονικών δυνάμεων Fi, μπορεί επίσης να επεκταθεί
για μια γενική συνάρτηση εξωτερικής φόρτισης. Σε αυτή την περίπτωση, η
διατύπωση μπορεί να βασιστεί στο μετασχηματισμό Fourier και στο θεώρημα του
Parserval. Η έκφραση που προκύπτει είναι ίδια με την (2.10.19), εάν ο όρος Dm/k
αντικατασταθεί με τη συνάρτηση μεταφοράς H(f ) . Η διατύπωση της συνάρτησης
μεταφοράς καθώς και μια εισαγωγή στο μετασχηματισμό Fourier παρουσιάζονται
στην ακόλουθη ενότητα.
Πολλοί τύποι στοχαστικών διεγέρσεων είναι τύπου Gauss με μηδενική μέση
τιμή. Επομένως, ο υπολογισμός της μέσης τιμής του τετραγώνου της απόκρισης μέσω
των εξισώσεων (2.10.19) και της σu από την εξίσωση (2.10.3) επιτρέπει τον
υπολογισμό των αντίστοιχων συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας από την
εξίσωση (2.10.6). Όταν καθορισθεί η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, οι
επιθυμητές πιθανότητες μπορούν να υπολογιστούν από την (2.10.5).

2.11 ΣΕΙΡΕΣ FOURIER ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
2.11.1 Εισαγωγή και Ορισμοί

Ο μετασχηματισμός Fourier χρησιμοποιείται εκτενώς στη δυναμική ανάλυση
γραμμικών κυρίως συστημάτων. Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση των σειρών
Fourier, των ολοκληρωμάτων Fourier και των μετασχηματισμών Fourier, όπως
εφαρμόζονται σε στοχαστικές ταλαντώσεις.
Ας θεωρήσουμε μια περιοδική συνάρτηση u(t) με περίοδο T (δηλαδή μια
συνάρτηση, για την οποία ισχύει u(t+ T )=u(t)). Ο Fourier απέδειξε ότι μια περιοδική
συνάρτηση με πεπερασμένο αριθμό ασυνεχειών μπορεί να εκφρασθεί ως το άθροισμα
ενός απείρου πλήθους ημιτονικών και συνημιτονικών όρων. Ένα τέτοιο άθροισμα
είναι γνωστό ως σειρά Fourier. Για μια περιοδική συνάρτηση, όπως αυτή που
παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.11.1, η σειρά Fourier της u(t) είναι

u ( t ) = a 0 + a1 sin ωt + a 2 sin 2ωt + ... + a n sin nωt +
+ b1 cos ωt + b2 cos 2ωt + ... + bn cos ωt + ...

(2.11.1)

ή συνοπτικά
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∞

u ( t ) = a 0 + ∑ ( a n sin nωt + b n cos nωt )

(2.11.2)

n =1

όπου ω = 2π/ T είναι η θεμελιώδης κυκλική συχνότητα της περιοδικής συνάρτησης.

u(t)

Uo

t
-Uo
T

Σχήμα 2.11.1: Περιοδική συνάρτηση

Οι συντελεστές a0, an και bn μπορούν να υπολογιστούν από
a0 =

T

1
u ( t )dt
T −∫T
T

2
a n = ∫ u ( t ) sin nωt dt
T −T
an =

(2.11.3)

T

2
u ( t ) cos nωt dt
T −∫T

Ο Euler απέδειξε ότι για το ημίτονο και το συνημίτονο μιας συνάρτησης ισχύουν οι
ακόλυθες σχέσεις:
einω − e-inω
2i
inω
e + e-inω
sin nω =
2
sin nω =

(2.11.4)

όπου i = −1 .
Με τις εξισώσεις (2.11.4) η εξίσωση (2.11.2) μπορεί να λάβει τη μορφή
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n =∞

∑U

u (t) =

n =−∞

n

exp ( inωt )

(2.11.5)

όπου οι συντελεστές Un υπολογίζονται από
T/2

1
Un =
u ( t ) exp ( −inωt ) dt
T −T∫/ 2

(2.11.6)

Αν η συνάρτηση u(t) δεν είναι περιοδική, μπορεί και πάλι να εφαρμοστεί η θεωρία
του Fourier. Στην περίπτωση αυτή το u(t) εκφράζεται με τη μορφή του
ολοκληρώματος Fourier:
+∞

1
u (t) =
∫ U ( ω ) exp ( iωt ) dω
2π −∞

(2.11.7)

όπου η εξαρτώμενη από τη συχνότητα συνάρτηση U( ω ) δίνεται από

U (ω) =

+∞

∫ u ( t ) exp ( −iωt ) dt

(2.11.8)

−∞

Το ζεύγος των συναρτήσεων u(t) και U( ω ) είναι γνωστό ως το ζεύγος του
μετασχηματισμού Fourier. Το ζεύγος του μετασχηματισμού Fourier μπορεί να
θεωρηθεί ως μια οριακή περίπτωση της σειράς Fourier, αν η μη-περιοδική συνάρτηση
που παρουσιάζεται στο Σχήμα (2.11.2) θεωρηθεί περιοδική με περίοδο T να τείνει
στο άπειρο. Τονίζεται ότι τα U ( ω ) αντιστοιχούν σε μιγαδικούς αριθμούς. Οι
γραφικές παραστάσεις μεγεθών σχετικών με το μετασχηματισμό Fourier συναρτήσει
της συχνότητας ω λέγονται φάσματα Fourier. Τα συνηθέστερα φάσματα Fourier
είναι το φάσμα ευρών Fourier το οποίο παριστάνει την τιμή των μέτρων U ( ω )
συναρτήσει του ω και το φάσμα γωνιών Fourier, το οποίο παριστάνει τη μεταβολή
Im ( U ( ω ) )
, όπου Im(z) και Re(z) το φανταστικό και
της γωνίας θ = arctan
Re ( U ( ω ) )
πραγματικό μέρος ενός μιγαδικού αριθμού z. Τονίζεται ότι ο συνδυασμός των
φασμάτων ευρών και γωνιών Fourier περιγράφει πλήρως τη συνάρτηση της οποίας
έχει ληφθεί ο μετασχηματισμός Fourier. Μια εναλλακτική (αλλά σπάνια) μορφή
φασμάτων Fourier είναι η απεικόνιση της μεταβολής των Re ( U ( ω ) ) και Im ( U ( ω ) )
συναρτήσει του ω .
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u(t)

t
ts
T
Σχήμα 2.11.2 Γενική συνάρτηση επιβαλλόμενης φόρτισης

Η ολοκλήρωση στις εξισώσεις (2.11.7) και (2.11.8) μπορεί να εκτελεστεί με
έναν αποδοτικό αριθμητικό αλγόριθμο, που ονομάζεται Ταχύς Μετασχηματισμός
Fourier (Fast Fourier Transform, FFT). Ο FFT αποτελεί μέθοδο υπολογισμού του
διακριτού μετασχηματισμού Fourier (βλ. Παράγραφο 2.11.2) και χρησιμοποιείται
ευρέως στη δυναμική των κατασκευών και επιτρέπει καθορισμό του συχνοτικού
περιεχομένου γενικών διεγέρσεων. Η γνώση του συχνοτικού περιεχομένου της
φόρτισης βοηθά στην επιλογή του αριθμού ιδιομορφών που πρέπει να καθοριστούν
με ιδιομορφική ανάλυση (βλ. Κεφ. 3). Επίσης, η ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας
(όπως αποκαλείται η μέθοδος ανάλυσης με χρήση μετασχηματισμών Fourier) είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη στη διερεύνηση της τροποποίησης των σεισμικών κινήσεων λόγω
ύπαρξης εδαφικών στρώσεων στα ανώτερα τμήματα του φλοιού (βλ. Κεφάλαιο...).
Η χρήση του μετασχηματισμού Fourier προσφέρει μια εναλλακτική και απλή
στην εφαρμογή της μέθοδο υπολογισμού της δυναμικής απόκρισης. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί μέσω της σχέσης του μετασχηματισμού Fourier της u(t) και με τον
μετασχηματισμό Fourier των παραγώγων της u(t). Η σχέση μπορεί να ληφθεί
παραγωγίζοντας και τα δύο μέλη της εξίσωσης (2.11.7) ως προς το χρόνο

u& ( t ) =

+∞

iω
∫ U ( ω ) exp ( iωt ) dω
2π −∞

(2.11.9)

Προκύπτει ότι ο μετασχηματισμός Fourier (FT) μιας παραγώγου είναι ίσος με το
μετασχηματισμό Fourier της συνάρτησης πολλαπλασιασμένο επί (i ω ):
FT ⎡⎣ u& ( t )⎤⎦ = iωFT ⎡⎣ u ( t ) ⎤⎦

(2.11.10)

Παραγωγίζοντας το u& ( t ) ως προς το χρόνο και χρησιμοποιώντας τη σχέση i2=-1,
προκύπτει:
FT ⎡⎣&&
u ( t ) ⎤⎦ = −ω 2 FT ⎡⎣ u ( t ) ⎤⎦
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2.11.2 Συνάρτηση Μεταφοράς

Οι εξισώσεις (2.11.10) και (2.11.11) χρησιμοποιούνται για το
μετασχηματισμό Fourier διαφορικών εξισώσεων. Για παράδειγμα, ο
μετασχηματισμός Fourier της εξίσωσης κίνησης του μονοβάθμιου συστήματος με
ιδιοσυχνότητα f

m ⋅ &&
u + c ⋅ u& + k ⋅ u = F ( t )

(2.8.2)

προκύπτει με χρήση των εξισώσεων (2.11.10) και (2.11.11):

( −mω

+ iωc + k ) U ( ω ) = F ( ω )

2

(2.11.12)

όπου οι U( ω ) και F( ω ) είναι οι μετασχηματισμοί Fourier των u(t) και f(t),
αντίστοιχα. Επίλυση της εξίσωσης (2.11.12) για U( ω ) δίνει
U (ω) =

F (ω)
k-mω 2 + iωc

(2.11.13)

Ονομάζουμε συνάρτηση μεταφοράς, Η( ω ) ή TF( ω ), την έκφραση
H (ω) =

U (ω )
1
=
F ( ω ) k − mω 2 + iωc

(2.11.14)

Συνεπώς, η συνάρτηση μεταφοράς είναι ο λόγος του μετασχηματισμού Fourier της
απόκρισης προς το μετασχηματισμό Fourier της φόρτισης. Εκφράζοντας την
απόκριση U( ω ) και το φορτίο F( ω ) στην εξίσωση (2.11.14) με τη βοήθεια του λόγου
συχνοτήτων
r=

ω f
=
ω f

(2.5.3)

ξ=

c
c
=
ccr 2 mk

(2.4.8)

του λόγου απόσβεσης

και της ιδιοσυχνότητας του μονοβάθμιου συστήματος
f =

ω
2π

(2.3.11)

η συνάρτηση μεταφοράς μπορεί να γραφτεί ως
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Η(f ) =

1
k

1

(2.11.15)

2

⎛f ⎞
⎛ f⎞
1 − ⎜ ⎟ + i ⎜ 2ξ ⎟
⎝f ⎠
⎝ f⎠

Εάν αντί της διαδικασίας που παρουσιάζεται στην ενότητα 2.10.3, εφαρμοστεί ο
μετασχηματισμός Fourier για να συσχετιστεί η SF( f ) της διέγερσης με τη μέση τιμή
του τετραγώνου της απόκρισης, προκύπτει η αντίστοιχη έκφραση της εξίσωσης
(2.10.19), δηλαδή
∞

u

2

(t) = ∫ H (f )

2

SF ( f )df

(2.11.16)

0

Η RMSu μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση (2.10.1).
Παράδειγμα 2.6
Να βρεθεί η απόκριση μονοβάθμιου συστήματος με ιδιοσυχνότητα ω, όταν
υποβάλλεται στην περιοδική φόρτιση του Σχήματος Π.2.9.
..
ug(t)

t
T

T

Σχήμα Π.2.9
ΛΥΣΗ

Καταρχήν, υπολογίζεται ο μετασχηματισμός Fourier της εδαφικής επιτάχυνσης:
+∞

&&
u g = ∑ C n exp ( iω n t )
−∞

όπου ω n =

n ⋅ 2π
και
T
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Cn =

T
2

T
&&
ug ⎛ i
T/2
T ⎞
1
1
i
− iω n t
&&
&&
⎡⎣e − iωt ⎤⎦ −
⎡⎣e − iωt ⎤⎦ ⎟ =
−
u
e
dt
u g e − iωn t dt =
⎜
g
∫
∫
0
T/2
T0
TT
T ⎝ ωn
ωn
⎠
2

i

&&g
2u

(e
⋅T

ωn

− iωn T / 2

− 1) , n ≠ 0

Για n=0: C0=0.
Τονίζεται
e − iωnT = e

ότι

−i

n2π
T
T

στους

παραπάνω

υπολογισμούς,

λήφθηκε

υπόψη

ότι

= e − i2nπ = 1

Λαμβάνοντας υπόψη ότι e

− iω n T

=e

−i

n 2π T
T 2

= e − inπ = ( −1) , και ω n T = 2nπ
n

Προκύπτει:
&&g
⎧ 2iu
⎫
, n περιττός ⎪
n
⎪−
⎡
⎤
Cn =
( −1) − 1⎦ = ⎨ nπ
⎬
nπ ⎣
⎪⎩
0, n άρτιος
⎭⎪
&&g
iu

Το ότι ο μετασχηματισμός Fourier περιέχει μόνο φανταστικούς όρους ήταν
αναμενόμενο, καθώς η εδαφική διέγερση είναι περιττή συνάρτηση:

&&
u g ( t ) = −&&
ug ( −t )
Οι όροι του μετασχηματισμού Fourier της απόκρισης δίνονται από:
U n = H n ⋅ Cn H n =

1

ω 2 ⎣⎡ (1 − β 2n ) + i2ξβ n ⎦⎤

=

1 − β 2n − i2ξβ n
2
ω 2 ⎡⎢(1 − β 2n ) − 4ξ 2β 2n ⎤⎥
⎣
⎦

όπου
ω=

ω
k
c
c
, ξ=
, βn = n
=
m
2mω 2 km
ω

⎡⎣1 − β 2n − i2ξβ n ⎤⎦
⎡( −1) n − 1⎤
Un =
2
⎦
nπ ω 2 ⎡ (1 − β 2 ) − 4ξ 2β 2 ⎤ ⎣
n
n⎥
⎢⎣
⎦
&&g
iu

Un =

&&g
iu

⎡⎣1 − β 2n ⎤⎦

nπ ω 2 ⎡(1 − β
⎢⎣

)

2 2
n

&&
iu
i2ξβ n
⎡( −1)n − 1⎤ − g
⎡ ( −1) n − 1⎤
2
⎣
⎦ nπ 2 ⎡
⎣
⎦
ω ⎢(1 − β 2n ) − 4ξ 2β 2n ⎤⎥
− 4ξ 2β 2n ⎤⎥
⎦
⎣
⎦

Τελικά, η απόκριση του συστήματος προκύπτει λαμβάνοντας τον αντίστροφο
μετασχηματισμό της παραπάνω έκφρασης:
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u=

+∞

∑

n =−∞
n ≠0

U n eiωn t =

+∞

∑u

n =−∞
n ≠0

o,n

⎡(1 − β2n ) i + 2ξβ n ⎤ ⎡( −1)n − 1⎤eiωn t
⎣
⎦⎣
⎦

όπου
u o,n =

&&
ug

1

nπ ω 2 ⎡ (1 − β 2 )2 − 4ξ 2β 2 ⎤
n
n⎥
⎢⎣
⎦

Μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε το πραγματικό και φανταστικό μέρος της
απόκρισης:
Re ( u ) =

+∞

∑u

n =−∞
n ≠0
+∞

∑u

n =−∞
n ≠0

o,n

o,n

n
2
⎤
⎡
⎤⎡
⎣ − (1 − β n ) sin ω n t+2ξβ n cos ω n t ⎦ ⎣ ( −1) − 1⎦ =

⎡ − (1 − β 2n ) sin ω n t+2ξβ n cos ω n t ⎤ ⎡( −1)n − 1⎤ =
⎣
⎦⎣
⎦

+∞

n
= 2∑ u o,n ⎡⎣ − (1 − β 2n ) sin ω n t+2ξβ n cos ω n t ⎤⎦ ⎡( −1) − 1⎤
⎣
⎦
n =1

2nπ
2nπ
t = f1 και −2ξ
cos ω n t=f 2 είναι περιττές
T
T⋅ω
συναρτήσεις του n, και πολλαπλασιάζοντας τις συναρτήσεις αυτές με μια επίσης
περιττή συνάρτηση του n, λαμβάνεται μια άρτια συνάρτηση του n!

επειδή οι όροι − (1 − β 2n ) sin

Έτσι, εφόσον Re(n)=Re(-n) μπορούμε απλώς να αθροίσουμε από n=1 έως n=∞.
Im ( u ) =

+∞

∑u

n =−∞
n ≠0
+∞

∑u

n =−∞
n ≠0

o,n

o,n

⎡ − (1 − β 2n ) cosω n t+2ξβ n sinω n t ⎤ ⎡ ( −1) n − 1⎤ =
⎣
⎦⎣
⎦

⎡ − (1 − β 2n ) cosω n t+2ξβ n sinω n t ⎤ ⎡( −1)n − 1⎤ = 0
⎣
⎦⎣
⎦

2nπ
2nπ
t = f 3 and −2ξ
sinω n t=f 4 είναι άρτιοι ως προς
T
T⋅ω
n, οπότε πολλαπλασιάζοντάς τους επί μια περιττή συνάρτηση του n (δηλαδή το uo,n),
προκύπτει μια περιττή συνάρτηση του n!

καθώς οι όροι − (1 − β2n ) cos

Τελικά, λοιπόν, προκύπτει:
+∞

n
u ( t ) = 2∑ u o,n ⎣⎡ − (1 − β 2n ) sin ω n t+2ξβ n cos ω n t ⎦⎤ ⎡( −1) − 1⎤
⎣
⎦
n =1
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2.11.3 Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier

Η ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας για την περίπτωση γενκών (μη περιοδικών)
φορτίσεων προϋποθέτει τον υπολογισμό ολοκληρωμάτων των οποίων η εύρεση είναι
πολύ δυσχερής, αν όχι αδύνατη. Για το λόγο αυτό, στην πράξη χρησιμοποιείται μια
προσεγγιστική εκδοχή του μετασχηματισμού Fourier, που λέγεται διακριτός
μετασχηματισμός Fourier. Ο υπολογισμός του διακριτού μετασχηματισμού Fourier
προϋποθέτει τη δημιουργία ενός συνόλου τιμών μιας συνάρτησης (π.χ. της εδαφικής
διέγερσης που επιβάλλεται σε ένα μονοβάθμιο σύστημα) σε διακριτές χρονικές
στιγμές. Για παράγειγμα, εάν είναι γνωστή η μορφή μιας συνάρτησης f(t),
δημιουργείται μια σειρά (ένα διάνυσμα, με άλλα λόγια) τιμών f0, f1, f2,…,fN, οι οποίες
αντιστοιχούν στις τιμές της συνάρτησης f στις χρονικές στιγμές t0, t1, t2,…,tN, για τις
οποίες ισχύει:
tm=m·Δt

(2.11.17)

όπου Δt είναι ένα σταθερό χρονικό βήμα, το οποίο επιλέγεται ανάλογα με την
απαιτούμενη ακρίβεια των υπολογισμών. Για την περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται
ως διεγέρσεις τα επιταχυνσιογραφήματα σεισμών του παρελθόντος, η ελάχιστη τιμή
βήματος Δt είναι αυτή με την οποία καταγράφηκε η εδαφική διέγερση από το
καταγραφικό όργανο. Προφανώς, η συνολική διάρκεια της διέγερσης θα είναι
Tp=N·Δt. Ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier της συγκεκριμένης συνάρτησης,
δίνεται από τις ακόλουθες σχέσεις:
N-1

DFT ( f ( t ) ) = Δt ∑ f m ⋅ e

−

i2 π⋅n⋅m
N

= Fˆ ( ω n ) = Fˆ ( n ⋅ Δω )

(2.11.18)

m=0

Δω N-1 ˆ
f (t) =
∑ F ( ωn ) ⋅ e
2π n=0

i2 π⋅n⋅m
N

(

= IDFT Fˆ ( ω n )

)

(2.11.19)

2π
.
Τp
Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει μια πολύ σημαντική παρατήρηση:
όπου Δω=

Ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier μιας συνάρτησης f(t) δεν αντιστοιχεί στην
πραγματική συνάρτηση f, αλλά σε μια ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ εκδοχή της f̂ ( t ) , με περίοδο ίση
με Τp=N·Δt και τιμές f̂0 = f 0 , f̂1 = f1 ,…, f̂ N = f N , Σχήμα 2.11.3.
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f(t)

t

Tp

Tp

Σχήμα 2.11.3: Μη περιοδική συνάρτηση f(t), και περιοδική επέκταση της f με
περίοδο ίση με Tp.
Παρά το γεγονός ότι ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier δεν δίνει ακριβώς
τα ίδια αποτελέσματα με το μετασχηματισμό Fourier, η χρήση του δεν απαιτεί τον
υπολογισμό ολοκληρωμάτων. Επιπλέον, ο προγραμματισμός του διακριτού
μετασχηματισμού Fourier σε υπολογιστή είναι εύκολος. Η πιο δημοφιλής μορφή στην
οποία προγραμματίζεται ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier είναι, όπως
προαναφέρθηκε, ο ταχύς μετασχηματισμός Fourier (FFT). Ο FFT δίνει στην ουσία
τον διακριτό μετασχηματισμό Fourier μιας συνάρτησης, αλλά απαιτεί πολύ λιγότερες
πράξεις ηλεκτρονικού υπολογιστή από ότι οι σχέσεις (2.11.18) και (2.11.19), για
μεγάλες τιμές του N. Για λεπτομέρειες ως προς τον προγραμματισμό του FFT, βλ.
Clough & Penzien (2003). Η μέθοδος με την οποία ένα μονοβάθμιο σύστημα μπορεί
να αναλυθεί με χρήση του διακριτού μετασχηματισμού Fourier, είναι η ακόλουθη:
i)

Υπολογίζεται ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier της επιβαλλόμενης
N-1

διέγερσης, P ( ωn ) = DFT ( p ( t ) ) = Δt ∑ p ( m ⋅ Δt ) ⋅ e

−

i2 π⋅n⋅m
N

,

m=0

ii)

iii)

iv)

Υπολογίζεται ο μετασχηματισμός Fourier της απόκρισης του συστήματος,
1
U ( ω n ) =U ( n ⋅ Δω ) =H ( ω n ) ⋅ P ( ω n ) , όπου H ( ω n ) =
,
k − mω 2n + iω n c
Υπολογίζεται ο αντίστροφος διακριτός μετασχηματισμός Fourier του U,
που είναι η χρονοϊστορία της μετακίνησης του συστήματος:
i2 π⋅n⋅m
Δω N-1
N
û ( t m ) = IDFT ( U ( ω ) ) =
U
n
Δω
e
⋅
⋅
(
)
∑
2π n=0
Εάν είναι επιπλέον επιθυμητός ο καθορισμός της χρονοϊστορίας ταχύτητας
και επιτάχυνσης του συστήματος, χρησιμοποιούνται οι σχέσεις:
i2 π⋅n⋅m
Δω N-1
û& ( t m ) = IDFT ( V ( ω ) ) =
και
∑ ⎡i ⋅ nΔω ⋅ U ( n ⋅ Δω )⎤⎦ ⋅ e N
2π n=0 ⎣

Δω N-1 ⎡
2
&&
û ( t m ) = IDFT ( A ( ω ) ) =
− ( nΔω ) ⋅ U ( n ⋅ Δω )⎤ ⋅ e
∑
⎣
⎦
2π n=0

i2 π⋅n⋅m
N

.

Τονίζεται ότι και η απόκριση που υπολογίζεται με χρήση του διακριτού
μετασχηματισμού Fourier είναι περιοδική συνάρτηση του χρόνου. Για συστήματα με
απόσβεση, για να είναι η απόκριση που υπολογίζεται καλή προσέγγιση της
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πραγματικής απόκρισης του συστήματος, πρέπει η διάρκεια της διέγερσης για την
οποία υπολογίζεται ο μετασχηματισμός να είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια της
πραγματικής διέγερσης κατά ένα χρονικό διάστημα, το οποίο ονομάζεται χρόνος
υστέρησης (delay time), td. Όσο μεγαλύτερο είναι το td, τόσο περισσότερο η απόκριση
που υπολογίζεται πλησιάζει την πραγματική απόκριση. Αυτό ισχύει, γιατί ο χρόνος
υστέρησης αντιστοιχεί σε μηδενικές τιμές της διέγερσης. Κατά τη διάρκεια του td,
λοιπόν, η ταλάντωση που εκτελεί το σύστημα είναι ελεύθερη με απόσβεση, και
σταδιακά μειώνεται. Όσο μεγαλύτερο είναι το td, λοιπόν, τόσο σημαντικότερη είναι η
απόσβεση της κίνησης του συστήματος, πριν επιβληθεί ο νέος κύκλος της περιοδικής
φόρτισης, f̂ ( t ) . Προφανώς, αύξηση του λόγου απόσβεσης ζ συνεπάγεται μείωση του
td που απαιτείται για τη λήψη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. Φυσικά, για
συστήματα χωρίς απόσβεση, όποια κι αν είναι η τιμή του td δεν βελτιώνει τα
αποτελέσματα, οπότε εφαρμόζονται άλλες μέθοδοι. Μία πολύ δημοφιλής μέθοδος
διόρθωσης είναι η μέθοδος που κάνει χρήση συνάρτησης σφάλματος. Σύμφωνα με
αυτή τη μέθοδο, αν είναι γνωστές οι τιμές των αρχικών συνθηκών για την πραγματική
απόκριση, u ( 0 ) και u& ( 0 ) , καθώς επίσης και οι αρχικές συνθήκες για την απόκριση
που υπολογίζεται με ανάλυση στο πεδίο της συχνότητας, û ( 0 ) και û& ( 0 ) , τότε μπορεί
να οριστεί μια συνάρτηση σφάλματος, ef(t), για την οποία είναι γνωστές οι αρχικές
συνθήκες, ef ( 0 ) = u ( 0 ) − uˆ ( 0 ) και e& f ( 0 ) = u& ( 0 ) − u&ˆ ( 0 ) . Τότε, θεωρώντας ότι η
συνάρτηση σφάλματος εκφράζεται από τη συνάρτηση απόκρισης του μονοβάθμιου
συστήματος με αρχικές συνθήκες ef(0) και e& f ( 0 ) , προκύπτει:

u ( t m ) = uˆ ( t m ) + ef ( t m )

(2.11.20)

e ( 0 ) ω ⋅ ξ+e& f ( 0 )
⎡
⎤
ef ( t ) =e-ξωt ⎢ef ( 0 ) cosω D t+ f
sinω D t ⎥
ωD
⎣
⎦

(2.11.21)

όπου

Μπορεί να αποδειχθεί ότι για χρήση του διακριτού μετασχηματισμού Fourier, οι
μιγαδικές τιμές F̂ ( n ⋅ Δω ) προβλέπονται με ακρίβεια μέχρι τη συχνότητα

ω N −1 =
2

N −1
Δω , η οποία ονομάζεται συχνότητα αναδίπλωσης ή συχνότητα Nyquist.
2

⎡ ⎛ Ν-1
⎞ ⎤
+ k ⎟ Δω ⎥ είναι συζυγείς μιγαδικές των U ( k ⋅ Δω ) . Αυτό
Οι τιμές U ⎢ ⎜
⎠ ⎦
⎣⎝ 2
συνεπάγεται ότι το φάσμα ευρών Fourier, F̂ ( n ⋅ Δω ) , είναι συμμετρικό ως προς τη
συχνότητα αναδίπλωσης, Σχήμα 2.11.4. Δεδομένου επίσης ότι το φάσμα Fourier δίνει
τιμές μέχρι τη συχνότητα ω N −1 και έπειτα επαναλαμβάνεται (δηλαδή
Fˆ ⎡⎣( N+n ) Δω ⎤⎦ = Fˆ ( n ⋅ Δω ) , γίνεται αντιληπτό ότι ο διακριτός μετασχηματισμός
Fourier δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες για συχνότητες μεγαλύτερες από τη
συχνότητα Nyquist.
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Σχήμα 2.11.4: Φάσμα ευρών Fourier, για χρήση διακριτού μετασχηματισμού, και
συχνότητα αναδίπλωσης. Σημειώνεται ότι το φάσμα αυτό είναι περιοδική συνάρτηση
της συχνότητας, με περίοδο ίση με N ⋅ Δω .

Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται με τη χρήση του DFT. Όπως
η διέγερση, έτσι και η απόκριση πρέπει να δίνει διακριτό μετασχηματισμό Fourier,
για τον οποίο το φάσμα ευρών πρέπει να είναι συμμετρικό ως προς τη συχνότητα
Nyquist. Εντούτοις, όπως προκύπτει και από τη σχέση U ( ω n ) =H ( ω n ) ⋅ P ( ω n ) , ο
μετασχηματισμός Fourier της απόκρισης του συστήματος δίνεται ως το γινόμενο μιας
συνάρτησης της οποίας το μέτρο είναι συμμετρικό ως προς τη συχνότητα Nyquist,
και μιας συνάρτησης της οποίας το μέτρο ΔΕΝ είναι συμμετρικό ως προς τη
συχνότητα Nyquist. Για να αποφευχθούν τα προβλήματα που προκύπτουν,
καθορίζεται η τιμή U ( ωn ) μέχρι τη συχνότητα Nyquist, και στη συνέχεια
κατασκευάζεται το φάσμα μέχρι τη συχνότητα

( Ν-1) Δω ,

έτσι ώστε ο αριθμός

⎡ ⎛ Ν-1
⎞ ⎤
U ⎢⎜
+ k ⎟ Δω ⎥ να είναι συζυγής μιγαδικός του U ( k ⋅ Δω ) . Με αυτόν τον τρόπο
⎠ ⎦
⎣⎝ 2
προκύπτει ένας μετασχηματισμός που ικανοποιεί τις σχετικές με τη συχνότητα
αναδίπλωσης απαιτήσεις.
Παράδειγμα 2.7
Το μονοβάθμιο σύστημα του Σχήματος Π.2.10 έχει συντελεστή απόσβεσης ζ=5%
υποβάλλεται στην εδαφική διέγερση του Σχήματος Π.2.11, η οποία έχει συχνότητα
ίση με την ιδιοσυχνότητα του συστήματος.
α. Να βρε8εί η απόκριση του συστήματος με ανάλυση στο πεδίο του χρόνου, για το
χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε εξαναγκασμένη ταλάντωση και ένα πρόσθετο
διάστημα 3sec, που αντιστοιχεί σε ελεύθερη ταλάντωση.
β. Να βρεθεί η απόκριση του συστήματος για τα πρώτα 2sec απόκρισης, με χρήση
του διακριτού μετασχηματισμού Fourier και χρόνους υστέρησης ίσους με 1 sec, 2 sec
και 8 sec. Να σχολιαστούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν.
ΛΥΣΗ

Η λύση στο πεδίο του χρόνου προκύπτει είτε με χρήση του ολοκληρώματος
Duhammel, είτε με επίλυση της διαφορικής εξίσωσης κίνησης του συστήματος το
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οποίο υποβάλλεται σε ημιτονοειδή εδαφική κίνηση, με συχνότητα διέγερσης ίση με
τη συχνότητα κίνησης του συστήματος:
Φάση Εξαναγκασμένης Ταλάντωσης (0<t<1sec)

Η λύση προκύπτει ως:
u (t) =

( ust )o ⎡

⎤
⎛
⎞
ζ
⎢ −ζω n e −ζωn t ⎜ cos ω D t +
sin ω D t ⎟ − cos ω n t ⎥
⎜
⎟
2ζ ⎢
⎥⎦
1-ζ 2
⎝
⎠
⎣

&&
u go
k
= 4π, ω D = ω n 1 − ζ 2 , ζ=0.05, ( u st )o = 2 , &&
u go = 0.15g
m
ωn
Παραγωγίζοντας ως προς το χρόνο, λαμβάνουμε την ταχύτητα του σώματος:

όπου ω n =

u& ( t ) =

( u st )o ⎡

⎤
⎛
⎞
⎛
⎞
ζω D
ζ
⎢ −ζω n e −ζωn t ⎜ cos ω D t +
sin ω D t ⎟ + e −ζωn t ⎜ −ω D sinω D t +
cosω D t ⎟ + ω n sinω n t ⎥
⎜
⎟
⎜
⎟
2ζ ⎢
⎥⎦
1-ζ 2
1-ζ 2
⎝
⎠
⎝
⎠
⎣

Η συχνότητα ωD είναι πρακτικά ίση με τη συχνότητα ωn.
Φάση Ελεύθερης Ταλάντωσης (1sec<t)

Έχουμε ταλάντωση με απόσβεση λόγω αρχικής ταχύτητας και μετακίνησης.
Αντικαθιστώντας t=1sec στην παραπάνω έκφραση για την ταχύτητα, λαμβάνουμε:
u& (1) = 0 .
Τελικά, προκύπτει:
u ( t ) = ⎡⎣ e −ζωn ( t −3) ( u ( 3) cos ω D ( t − 3) + ζ ⋅ u ( 3) cos ω D ( t − 3) )⎤⎦
Στη συνέχεια, υπολογίζεται η απόκριση του συστήματος στο πεδίο της συχνότητας.
Η ακόλουθη διαδικασία ακολουθείται, χρησιμοποιώντας τον FFT και το λογισμικό
MATLAB:
1. Ορισμός ενός διανύσματος t, το οποίο περιέχει τιμές χρόνου από 0 μέχρι 3sec,
με χρονικό βήμα dt.
2. Καθορισμός του διανύσματος y, το οποίο περιέχει τις τιμές της εδαφικής
επιτάχυνσης για τις χρονικές στιγμές 0<t<1sec.
3. Πρόσθεση μηδενικών τιμών στο τέλος του διανύσματος εδαφικών
επιταχύνσεω, προκειμένου λα ληφθεί υπόψη η «ήσυχη ζώνη» που αντιστοιχεί
στο χρόνο υστέρησης.
4. Ορισμός του διανύσματος που περιέχει τον FFT της εδαφικής επιτάχυνσης:
X=fft(y);
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5. Υπολογισμός του διανύσματος C, που περιέχει τις τιμές ευρών Fourier, και
του διανύσματος phi, που περιέχει τις τιμές των γωνιών Fourier:
C=dt*abs(X);
phi(i1)=atan(imag(X(i1))/real(X(i1)));
6. Ορισμός του διανύσματος με τιμές συχνότητας:
2π
, N ο αριθμός τιμών στη
omega=[0:1:N]*Δω, όπου Δω=
( N ) ⋅ Δt
χρονοϊστορία επιτάχυνσης.
N −1
7. Υπολογισμός της συχνότητας Nyquist: ω N =
Δω (υποθέτοντας ότι το N
2
είναι περιττός αριθμός)
8. υπολογισμός του διανύσματος H(ω), για τιμές του ω από μηδέν μέχρι τη
συχνότητα Nyquist.
9. Δημιουργία των τιμών H(ω) μετά τη συχνότητα Nyquist και μέχρι τη μέγιστη
συχνότητα
του
διακριτού
μετασχηματισμού:
N-1
Η ( n ) = H ( − ( N − n )) ,
< n < N −1
2
10. Υπολογισμός του διακριτού μετασχηματισμού της απόκρισης:
U(ω)=H(ω)X(ω)
11. Υπολογισμός του διανύσματος u με τιμές της μετακίνησης για τις χρονικές
στιγμές για τις οποίες είχε οριστεί το διάνυσμα με τις τιμές εδαφικής
επιτάχυνσης, με υπολογισμό αντίστροφου διακριτού μετασχηματισμού
Fourier:
u=ifft(U);
Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται για τιμές του χρόνου υστέρησης ίσες με 1, 3
and 8 sec.
Η συνάρτηση μεταφοράς που ορίστηκε στο βήμα 9, για μια συγκεκριμένη τιμή της
συχνότητας διέγερσης, ω , είναι:
H (ω ) =

1
⎡⎛ ⎛ ω ⎞2 ⎞
ω⎤
ω ⎢ ⎜ 1 − ⎜ ⎟ ⎟ + i2ξ ⎥
ωn ⎥
⎢⎣ ⎜⎝ ⎝ ω n ⎠ ⎟⎠
⎦
2
n

Το χρονικό βήμα που θα χρησιμοποιηθεί τίθεται ίσο με 0.01sec. Λαμβάνοντας,
λοιπόν, 201 σημεία για τη διέγερση (χρόνος υστέρησης 1sec), προκύπτει:

ω N −1 =
2

201 − 1
2π
Δω=100 ⋅
= 314
2
200 ⋅ Δt
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To φάσμα ευρών και γωνιών Fourier για την εδαφική διέγερση παρουσιάζονται στα
Σχήματα Π.2.12 και Π.2.13. Παρατηρείται ότι το φάσμα ευρών είναι συμμετρικό ως
προς τη συχνότητα αναδίπλωσης, ενώ το φάσμα γωνιών είναι αντισυμμετρικό ως
προς αυτή.
Φάσμα Ευρών Fourier Εδαφικής Επιτάχυνσης
0.08
0.07

|X(ω)| (g)

0.06
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0.04
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0.02
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0
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200
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400

500
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ω

Σχήμα Π.2.12
Φάσμα Γωνιών Fourier Εδαφικής Επιτάχυνσης
2
1.5
1

φ(rad)

0.5
0
-0.5

0

100

200

300

400

-1
-1.5
-2
ω

Σχήμα Π.2.13

Στο Σχήμα Π.2.14 σχεδιάζεται η μεταβολή του εύρους του H συναρτήσει της
συχνότητας. Όπως αναμένεται, το γράφημα δεν είναι συμμετρικό ως προς τη
συχνότητα Nyquist.
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Μεταβολή του μέτρου του H(ω) συναρτήσει της συχνότητας
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Σχήμα Π.2.14

Το μέτρο της συνάρτησης μεταφοράς γίνεται μέγιστο για τιμή της συχνότητας
διέγερσης ίση με την ιδιοσυχνότητα του συστήματος:
⎛ 2π ⎞
H⎜
⎟ ≈ H (12.5524 ) = 0.0634
⎝ 0.5sec ⎠
Η τιμή που υπολογίζεται παραπάνω είναι η μέγιστη τιμή για το μέτρο του H, το οποίο
υπολογίζεται σε διακριτές τιμές της συχνότητας.
Τέλος, παρουσιάζεται σύγκριση της απόκρισης του συστήματος με ανάλυση στο
πεδίο της συχνότητας, με την απόκριση για ανάλυση στο πεδίο του χρόνου, για
διάφορες τιμές του χρόνου υστέρησης.
Τονίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιείται διάστημα δειγματοληψίας ίσο
με 0.01sec, με την πρώτη τιμή του δείγματος να αντιστοιχεί στο χρόνο t=0.
Προφανώς, για χρόνο υστέρησης 3sec και 8sec, ο αριθμός τιμών στο δείγμα αλλάζει
και γίνεται ίσος με 401 και 901 τιμές, αντίστοιχα.
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Χρονοϊστορία Μετακίνησης Συστήματος
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Σχήμα Π.2.15
Χρονοϊστορία Μετακίνησης Συστήματος
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Σχήμα Π.2.16
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Χρονοϊστορία Μετακίνησης Συστήματος
5
Πραγματική

4

FFT, χρόνος υστέρησης 8sec
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Σχήμα Π.2.17

Είναι εμφανές ότι, για χρόνο υστέρησης ίσο με 1 sec, προκύπτει μια λύση με ανάλυση
Fourier η οποία δεν προσεγγίζει με ικανοποιητική ακρίβεια την πραγματική
χρονοϊστορία της μετακίνησης. Η επίδραση του σφάλματος στις αρχικές συνθήκες
είναι πολύ σημαντική. Εάν ο χρόνος υστέρησης αυξηθεί στα 3 sec, παρατηρείται μια
βελτίωση στα αποτελέσματα, παρόλα αυτά ακόμα υπάρχουν ανακρίβειες, οι οποίες
πάντως μειώνονται με το χρόνο (λόγω της απόσβεσης της «συνάρτησης σφάλματος»,
βλ. και παραπάνω. Για τιμή του χρόνου υστέρησης ίση με 8 sec, προκύπτει μια λύση
η οποία πρακτικά είναι η ίδια με την πραγματική λύση. Η «ήσυχη ζώνη» διάρκειας 8
sec που προστέθηκε στο τέλος της διέγερσης συνέβαλλε στον πρακτικό μηδενισμό
της συναρτήσεως σφάλματος.
Παράδειγμα 2.8
Να δημιουργηθεί το φάσμα ευρών και γωνιών Fourier για τη χρονοϊστορία
επιτάχυνσης από την καταγραφή El Centro του σεισμού της Imperial Valley του 1940
(Σχήμα Π.2.18). Να ληφθεί χρόνος υστέρησης td=10sec. Επίσης, να καθορισθεί η
απόκριση του συστήματος του Παραδείγματος 2.7, με ανάλυση στο πεδίο της
συχνότητας.
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Σχήμα Π.2.18
ΛΥΣΗ

Τα ζητούμενα φάσματα παρουσιάζονται στα Σχήματα Π.2.19 και Π.2.20.
Φάσμα Ευρών Fourier
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Σχήμα Π.2.19
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Φάσμα γωνιών Fourier
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Σχήμα Π.2.20

Εφόσον έχουμε έτοιμη τη συνάρτηση μεταφοράς για το σύστημα που εξετάζεται,
μπορούμε άμεσα να βρούμε το μετασχηματισμό Fourier της απόκρισης.
Λαμβάνοντας στη συνέχεια τον ανάστροφο διακριτό μετασχηματισμό, προκύπτει η
χρονοϊστορία της σχετικής μετακίνησης, η οποία συγκρίνεται με την «ακριβή»
χρονοϊστορία μετακίνησης στο Σχήμα Π.2.21.
Χρονοϊστορία Μετακίνησης Συστήματος
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Σχήμα Π.2.21
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Η διαφορά ανάμεσα στην απόκριση που προκύπτει με ανάλυση στο πεδίο της
συχνότητας και στην «ακριβή» απόκριση (η οποία προκύπτει με αριθμητική επίλυση
του προβλήματος, βλ. Κεφάλαιο 5) είναι μηδαμινή. Μάλιστα, η διαφορά θα ήταν
αμελητέα ακόμα και για μηδενικό χρόνο υστέρησης (αυτό συνήθως ισχύει για τις
περισσότερες καταγραφές σεισμικών κραδασμών, επειδή το τελευταίο τμήμα αυτών
των καταγραφών περιέχει μια «ήσυχη ζώνη» με πρακτικά μηδενικές τιμές εδαφικής
κίνησης).
2.11.4 Τετραγωνική Ρίζα Μέσης Τιμής Τετραγώνου Απόκρισης Μονοβάθμιου
Συστήματος

Αν ένα μονοβάθμιο σύστημα με δυσκαμψία k και ιδιοσυχνότητα f1 έχει μικρή
απόσβεση, η συνάρτηση μεταφοράς του μπορεί λάβει μια μεγάλη μέγιστη τιμή στο
συντονισμό, βλ. Σχήμα 2.11.5. Αν το σύστημα υποβάλλεται επίσης σε μια διέγερση
με την ευρεία φασματική πυκνότητα SF που φαίνεται στο Σχήμα (2.11.5), η μέση τιμή
του τετραγώνου της απόκρισης του μονοβάθμιου συστήματος μπορεί να υπολογιστεί
προσεγγιστικά από
u2 ≅

π f1
SF ( f1 )
4ξ k 2

(2.11.22)

όπου το π/(4ξ) έχει προκύψει από
∞
d ( f / f1 )
π
=∫
2 2
4ξ 0 ⎡
⎤ + ( 2ξ f / f )2
−
1
f
/
f
(
)
1
1
⎢⎣
⎥⎦

(2.11.23)

και η SF(f1) είναι η φασματική πυκνότητα ισχύος της διέγερσης στην ιδιοσυχνότητα f1
του συστήματος.

SF(f)

SF(f)

SF(f 1)

H(f)

f1

f

Σχήμα 2.11.5: Ευρεία φασματική πυκνότητα ισχύος και συνάρτηση μεταφοράς
μονοβάθμιου συστήματος με μικρή απόσβεση
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2.12 ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΕ ΔΟΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
2.12.1 Εισαγωγή

Απόσβεση αναπτύσσεται σε όλα τα συστήματα που εκτελούν ταλάντωση και
αποτελεί μέτρο της ενέργειας που καταναλώνεται από μια κατασκευή που εκτελεί
ταλάντωση. Από την εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι όταν κάμψουμε γρήγορα μια λεπτή
μεταλλική ράβδο μπρος-πίσω μερικές φορές, παράγεται θερμότητα, ενώ όταν
χτυπήσουμε απότομα ένα αντικείμενο παράγεται ήχος. Επίσης, σε πολλές πρακτικές
εφαρμογές, όπως αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο..., προστίθενται ειδικές συσκευές οι
οποίες, μέσω της αύξησης της απόσβεσης, οδηγούν σε μείωση της απόκρισης.
Στη δυναμική ανάλυση, ενδιαφερόμαστε για τα αποτελέσματα της απόσβεσης
στην απόκριση. Η κύρια επιρροή της απόσβεσης σε συστήματα που ταλαντώνονται
είναι ότι μειώνει το εύρος της απόκρισης. Ως συνέπεια, η ελεύθερη ταλάντωση
σταματά όταν, μετά την αρχική διέγερση, η κατασκευή αφήνεται ελεύθερη να
ταλαντωθεί. Στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, η απόσβεση γρήγορα εξαλείφει το
παροδικό μέρος της απόκρισης και μειώνει το εύρος της μόνιμης απόκρισης. Σε
ταλαντώσεις που δημιουργούνται από περιοδικά φορτία, η απώλεια ενέργειας
εξισορροπείται από την ενέργεια που παρέχεται από τη διέγερση.
Η απόσβεση επηρεάζει σημαντικά την απόκριση κατασκευών που υφίστανται
φορτία μεγάλης διάρκειας και πολλών κύκλων φόρτισης, όπως οι σεισμοί και οι
δυνάμεις σε συστήματα αναρτήσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόκριση υπόκειται
σε πολλές αλλαγές προσήμου κατά τη διάρκεια των οποίων καταναλώνεται ενέργεια.
Αντίθετα, η απόσβεση μπορεί να αμελείται όταν η κατασκευή υποβάλλεται σε φορτία
πολύ μικρής διάρκειας, για παράδειγμα τα κρουστικά φορτία.
2.12.2 Ταξινόμηση της Απόσβεσης

Η απόσβεση μπορεί να ταξινομηθεί σε δύο ευρείες κατηγορίες: πρόσθετη και
ενδογενή. Η πρόσθετη απόσβεση παράγεται από ειδικές συσκευές απόσβεσης
ενσωματωμένες στην κατασκευή, όπως είναι οι ιξώδεις αποσβεστήρες και οι
αποσβεστήρες ξηρής τριβής. Οι ιξώδεις αποσβεστήρες είναι συνήθως κυλινδρικά
συστήματα με ένα εσωτερικά τοποθετημένο έμβολο και γεμάτα με υγρό. Οι
αποσβεστήρες ξηρής τριβής αντιστέκονται στην κίνηση μέσω δυνάμεων τριβής που
αναπτύσσονται ανάμεσα σε ορισμένες επιφάνειες που συμπιέζονται υπό ελεγχόμενες
δυνάμεις. Παραδείγματα πρόσθετων συσκευών απόσβεσης περιλαμβάνουν τα
συστήματα αναρτήσεων των οχημάτων και τη σεισμική μόνωση μηχανημάτων και
κτιρίων. Εκτεταμένη παρουσίαση συνήθων συστημάτων αποσβεστήρων
αναπτύσσεται στην ενότητα… Η ενδογενής απόσβεση παράγεται από δυνάμεις που
αναπτύσσονται στο εσωτερικό της κατασκευής ή από το περιβάλλον μέσο, όπως η
μοριακή τριβή στο εσωτερικό των μελών, αλληλεπίδραση με το νερό, τον αέρα και το
έδαφος, και τριβή στις συνδέσεις μεταξύ μελών. Στις περισσότερες κατασκευές,
περίπου το 90% της απόσβεσης εμφανίζεται στις συνδέσεις. Η κατανάλωση ενέργειας
σε μια σύνδεση είναι μια πολύπλοκη διεργασία που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό
από την τραχύτητα του υλικού των επιφανειών και την πίεση στις διεπιφάνειες.
Οι δυνάμεις που προκαλούν κατανάλωση ενέργειας ονομάζονται δυνάμεις
απόσβεσης και πάντα αντιτίθενται στην κίνηση του συστήματος που εκτελεί
ταλάντωση. Ανάλογα με τον τύπο της απόσβεσης, οι δυνάμεις απόσβεσης διέπονται
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από έναν κατάλληλο νόμο ο οποίος συνήθως έχει αναπτυχθεί πειραματικά. Οι πιο
κοινοί «τύποι» απόσβεσης είναι:
Απόσβεση Coulomb: Οι δυνάμεις απόσβεσης Coulomb αναπτύσσονται στην
περιοχή επαφής δύο επιφανειών όταν, υπό την επίδραση των δυναμικών φορτίων,
κινούνται η μία σε σχέση με την άλλη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.12.1 για ένα
μονοβάθμιο σύστημα που υποβάλλεται σε ένα αρμονικό φορτίο P(t). Για παράδειγμα,
η χαλαρότητα των συνδέσεων μπορεί να είναι η πηγή της απόσβεσης Coulomb σε
δομητικά συστήματα.

u(t)
k

W
FS

m

FD
FN

(α)

(β)

Σχήμα 2.12.1: α) Μονοβάθμιο σύστημα με απόσβεση Coulomb, β) Διάγραμμα
ελεύθερου σώματος.

Η απόσβεση Coulomb χαρακτηρίζεται από το συντελεστή κινηματικής τριβής μ ο
οποίος συσχετίζει τη δύναμη τριβής FD με τη δύναμη FN η οποία ενεργεί κάθετα στις
δύο επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή
FD=μFN

(2.12.1)

Ο πίνακας 2.12.1 παραθέτει τιμές του μ για συνήθεις επιφάνειες ολίσθησης.
Η απώλεια ενέργειας ανά κύκλο κίνησης σε ένα μονοβάθμιο σύστημα με
απόσβεση Coulomb Uc δίνεται από
Uc=4FDUA

(2.12.2)

όπου το UA είναι το εύρος της ταλάντωσης.
Πίνακας 2.12.1

Υλικό
Μέταλλο με Μέταλλο
(με Λιπαντικό)
Χάλυβας με Χάλυβα
(Χωρίς Λιπαντικό)
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Λάστιχο με Χάλυβα

1.00

Ξύλο με Ξύλο

0.20

Δομητική ή υστερητική απόσβεση: Πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι
τα περισσότερα δομικά μέταλλα, όπως ο χάλυβας ή το αλουμίνιο, όταν υποβληθούν
σε ανακυκλιζόμενη ένταση, αναπτύσσουν γραφήματα τάσεων-παραμορφώσεων τα
οποία σχηματίζουν έναν στενό βρόχο, βλ. Σχήμα 2.12.2. Το κάθε εμβαδόν κάτω από
τα γραφήματα φόρτισης και αποφόρτισης είναι έργο που παράγεται από τις δυνάμεις
στο σύστημα. Η διαγραμμισμένη επιφάνεια μέσα στο βρόχο εκφράζει την ενέργεια
που καταναλώθηκε κατά τη διάρκεια ενός κύκλου, Εh. Αυτός ο τύπος απόσβεσης
ονομάζεται δομητική ή υστερητική, και είναι ένα είδος ενδογενούς απόσβεσης. Η
υστερητική απόσβεση χαρακτηρίζεται από το συντελεστή απώλειας η. Ο πίνακας
2.12.2 παραθέτει το εύρος τιμών του η για συνήθη τεχνικά υλικά.

Stress
Τάση

Αποφόρτιση
Unloading

Loading
Φόρτιση
Strain
Παραμόρφωση

Σχήμα 2.12.2: Υστερητική απόσβεση
Πίνακας 2.12.2
Υλικό

Συντελεστής απώλειας (η)

Αλουμίνιο – Καθαρό

0.00002-0.002

Χυτοσίδηρος

0.003-0.03

Σκυρόδεμα

0.01-0.06

Γυαλί

0.0006-0.002

Μόλυβδος

0.008-0.014

Λάστιχο – Φυσικό

0.1-0.3

Χάλυβας

0.001-0.008

Πειράματα έχουν δείξει ότι η υστερητική απόσβεση είναι ανεξάρτητη της
συχνότητας της πηγής της διέγερσης και είναι ανάλογη προς το εύρος ταλάντωσης
UA. Έτσι, για ένα μονοβάθμιο σύστημα με δυσκαμψία k το οποίο υποβάλλεται σε ένα
αρμονικό φορτίο, η Εh δίνεται από τη σχέση
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E h = π η kU 2A

(2.12.3)

Απόσβεση ακτινοβολίας: Αυτό το είδος απόσβεσης εκφράζει την απώλεια
ενέργειας λόγω διάδοσης κυμάτων σε ένα μέσο που μπορεί να θεωρηθεί λόγω της
έκτασής του ως «άπειρο». Τέτοιες περιπτώσεις εμφανίζονται σε προβλήματα
αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής και αλληλεπίδρασης ρευστού-κατασκευής και
χαρακτηρίζουν τον ημίχωρο του εδάφους ή του ρευστού. Στην πρώτη περίπτωση, η
απόσβεση ακτινοβολίας εκφράζει την απώλεια ενέργειας λόγω διάδοσης των
κυμάτων στο έδαφος, και στη δεύτερη περίπτωση, η ενέργεια χάνεται μέσω της
μετάδοσης των κυμάτων στο ρευστό. Το Σχήμα 2.12.3(α) δείχνει μια άκαμπτη
κυκλική θεμελίωση μηχανήματος η οποία υποβάλλεται σε ένα αρμονικό κατακόρυφο
φορτίο. Η θεμελίωση είναι τοποθετημένη σε έναν εδαφικό σχηματισμό μεγάλου
βάθους ο οποίος επιτρέπει στο κύματα να διαδίδονται μακριά από τη θεμελίωση. Το
προσομοίωμα του συστήματος έδαφος-θεμελίωση παρουσιάζεται στο Σχήμα
2.12.3(β).
F(t)
F(t)

m

m
R

Εδαφικός Σχηματισμός

k

c

GS, VS , p

(α)
(β)
Σχήμα 2.12.3: Θεμελίωση μηχανής, β) Ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα
Για προκαταρκτική ανάλυση, η ακαμψία και η απόσβεση του μονοβάθμιου
συστήματος μπορούν να υπολογιστούν από τις σχέσεις:

k=

4RG s
1 − vs

(2.12.4)

4ρR 3
(1 − vs ) m

(2.12.5)

και
ξ = 0.425

όπου το R είναι η ακτίνα της κυκλικής θεμελίωσης, m η ενεργός μάζα η οποία
περιλαμβάνει τη μάζα της θεμελίωσης και του μηχανήματος και Gs, vs, και ρ είναι το
μέτρο διάτμησης, ο λόγος Poisson, και η πυκνότητα μάζας του εδάφους, αντίστοιχα.
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Οι ακαμψίες και οι λόγοι απόσβεσης για οριζόντιες, λικνιστικές και
στρεπτικές ταλαντώσεις δύσκαμπτων θεμελιώσεων, καθώς και λεπτομερής
αντιμετώπιση δύσκαμπτων και εύκαμπτων θεμελιώσεων οι οποίες υποβάλλονται σε
δυναμικά φορτία παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία, όπως Gazetas (1991) και Wolf
(1994).
Ιξώδης απόσβεση: Αποτελεί το πλέον σύνηθες είδος μηχανισμού απόσβεσης
και παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά στην ενότητα 2.4. Για ιξώδη απόσβεση, η
δύναμη απόσβεσης FD είναι ανάλογη της ταχύτητας
FD = c ⋅ u&

(2.12.6)

όπου c είναι η σταθερά απόσβεσης. Η ενέργεια που καταναλώνεται ανά κύκλο από τη
δύναμη απόσβεσης σε ένα μονοβάθμιο σύστημα, Ev εκφράζεται από
UA

& u
E v = 4 ∫ c ⋅ ud

(2.12.7)

0

Για αρμονική απόκριση, u ( t ) = U A sin ωt , ο υπολογισμός του Ev με την εξίσωση
(2.12.7) προκύπτει ότι
Ev = 4

T/4

∫0

cU 2A ω 2 cos2 ωtdt = πcωU 2A

(2.12.8)

Με συνδυασμό των εξισώσεων (2.4.8) και (2.3.3), το c μπορεί να εκφρασθεί
ως
c = 2ξ km = 2ξ

k2
k
= 2ξ
2
ω
ω

(2.12.9)

Αντικαθιστώντας το c από την εξίσωση (2.12.9) στην εξίσωση (2.12.8) προκύπτει

E v = 2πξkU 2A

ω
ω

(2.12.10)

Επισημαίνεται ότι ω είναι η κυκλική συχνότητα της διέγερσης, ω η φυσική κυκλική
συχνότητα του μονοβάθμιου συστήματος, και UA είναι το εύρος της ταλάντωσης στη
μόνιμη κατάσταση. Έτσι, η εξίσωση (2.12.10) δείχνει ότι η απώλεια ενέργειας ενός
συστήματος σε έναν κύκλο φόρτισης-αποφόρτισης εξαρτάται από τη συχνότητα της
επιβαλλόμενης διέγερσης.
Η ορθή επιστημονικά χρήση του όρου ιξώδης απόσβεση επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται για την κατανάλωση ενέργειας που προκαλείται από τη στρωτή ροή
ενός ιξώδους υγρού μέσα από μια σχισμή. Παρόλα αυτά, επειδή η ιξώδης απόσβεση
μπορεί να εκφρασθεί σε μια απλή μαθηματική σχέση η οποία επιτρέπει τη μόρφωση
γραμμικών εξισώσεων κίνησης, βλ. εξίσωση (2.4.1). Για το λόγο αυτό, παρά το ότι
στην πράξη έχει παρατηρηθεί ότι η απόσβεση σε κατασκευές είναι υστερητική
Κ. Σπυράκος & Ι. Κουτρομάνος
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(καθώς η απώλεια ενέργειας σε έναν κύκλο φόρτισης-αποφόρτισης-επαναφόρτισης
είναι η ίδια, για οποιαδήποτε τιμή της συχνότητας της εξωτερικής διέγερσης), όλοι οι
τύποι απόσβεσης εκφράζονται συχνά ως ισοδύναμη ιξώδης απόσβεση.
2.12.3 Ισοδύναμη Ιξώδης Απόσβεση

Η θεώρηση ότι οι δυνάμεις απόσβεσης είναι ιξώδεις επιτρέπει έναν
υπολογιστικά εύχρηστο τρόπο να χειριζόμαστε την απόσβεση. Αυτό επιτυγχάνεται
εξισώνοντας την απώλεια ενέργειας ανά κύκλο σε ένα μονοβάθμιο σύστημα με
απόσβεση Coulomb Ec, υστερητική Eh, ή ακτινοβολίας με την ενέργεια που
καταναλώνεται ανά κύκλο από το μονοβάθμιο σύστημα το οποίο υποβάλλεται σε μια
αρμονική διέγερση με ιξώδη απόσβεση Ev.
Για απόσβεση Coulomb, ο λόγος ισοδύναμης ιξώδους απόσβεσης ξeq μπορεί
να προκύψει εξισώνοντας το Ec που δίνεται από την εξίσωση (2.12.2) με τη Ev η
οποία εκφράζεται από την εξίσωση (2.12.10):
2πkU 2A

ω
ξ eq = 4FD U A
ω

(2.12.11)

ή με χρήση του ισοδύναμου συντελεστή ιξώδους απόσβεσης ξeq
ξ eq =

2FD ω
πkU A ω

(2.12.12)

Με συνδυασμό των εξισώσεων (2.5.3) και (2.12.12) το ξeq μπορεί να εκφραστεί ως

ξ eq =

2FD Τ
πkU A Τ

(2.12.13)

Για την περίπτωση της υστερητικής απόσβεσης, η ισοδύναμη ιξώδης
απόσβεση μπορεί να προκύψει εξισώνοντας την Eh με την Ev, όπως αυτές
εκφράζονται από τις σχέσεις (2.12.3) και (2.12.10):
2πkU 2A

ω
ξ eq = πηkU 2A
ω

(2.12.14)

ηω
2ω

(2.12.15)

ή σε απλοποιημένη μορφή
ξ eq =

Από τις σχέσεις (2.5.3) και (2.12.5) προκύπτει

ξ eq =
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Συνεπώς η παρουσία μιας άλλης μορφής απόσβεσης σε ένα δομητικό
σύστημα μπορεί να εκφρασθεί ως ισοδύναμη ιξώδης απόσβεση. Στην πράξη,
αποτελεί συνήθη κανόνα να εκφράζονται όλες οι μορφές απόσβεσης στο σύστημα σε
όρους ιξώδους απόσβεσης.
Στις περισσότερες εφαρμογές, εκτός από την περίπτωση όπου η απόσβεση εισάγεται
σκόπιμα στο σύστημα με τη χρήση κατάλληλων συσκευών που παρουσιάζονται στο
κεφάλαιο της σεισμικής μόνωσης, ο λόγος απόσβεσης είναι μικρότερος από 0.1. Ο
πίνακας 2.12.3 παρέχει συνιστώμενες τιμές των λόγων απόσβεσης ξ για συστήματα
κατασκευασμένα από συνήθη υλικά, τα οποία ταλαντώνονται στην ελαστική περιοχή.
Τύπος Συστήματος

Λόγος Απόσβεσης (ξ)

Χαλύβδινο Μέλος

0.005-0.01

Συγκολλητό Σύστημα από Χάλυβα

0.01-0.03

Κοχλιωτό Σύστημα από Χάλυβα

0.02-0.07

Κατασκευή από Σκυρόδεμα

0.01-0.05

Ξύλινη Κατασκευή

0.05-0.12

Πίνακας 2.12.3

Στους σύγχρονους κανονισμούς, όταν πραγματοποιείται μη γραμμική
ανάλυση (βλ. Kεφάλαια 8 και 9) για την αποτίμηση της συμπεριφοράς υφισταμένων
κτιρίων, επιτρέπεται να λαμβάνεται υπόψη η αύξηση του συντελεστή απόσβεσης
λόγω διαρροής δομικών μελών του φορέα, η οποία οδηγεί σε ανάπτυξη βρόχων
υστέρησης, δηλαδή σε αυξημένη απορρόφηση σεισμικής ενέργειας. Πιο
συγκεκριμένα, η απόσβεση η οποία εμφανίζεται όταν ένας ισχυρός σεισμός προκαλεί
ανελαστικές παραμορφώσεις σε μια κατασκευή, μπορεί να θεωρηθεί ως συνδυασμός
ιξώδους απόσβεσης και υστερητικής απόσβεσης. Όπως προαναφέρθηκε, όμως, είναι
βολικό να θεωρείται στους υπολογισμούς μια ισοδύναμη ιξώδης απόσβεση, η οποία,
προκύπτει βάσει σχέσεων της βιβλιογραφίας. Η ισοδύναμη απόσβεση για κτίρια
οπλισμένου σκυροδέματος προκύπτει από τη σχέση:
ζeq=ζο+0.05

(2.12.17)

όπου ζο είναι ο λόγος υστερητικής απόσβεσης η οποία θεωρείται ως ισοδύναμη
ιξώδης απόσβεση, και 0.05 είναι η τιμή του συντελεστή απόσβεσης η οποία θεωρείται
σταθερή για την κατασκευή. Ο όρος ζo μπορεί να εκτιμηθεί από τη σχέση:

ζο =

1 ED
4π ESo

(2.12.18)

όπου ED η ενέργεια που χάνεται λόγω απόσβεσης και ESo η μέγιστη ενέργεια
παραμόρφωσης της κατασκευής. Η αύξηση του συντελεστή απόσβεσης οδηγεί σε
φάσμα απόκρισης ή φάσμα σχεδιασμού (βλ. Kεφάλαιο 2) με μειωμένες τιμές
επιταχύνσεων, ταχυτήτων ή μετακινήσεων λόγω της αυξημένης απόσβεσης της
κατασκευής.

Κ. Σπυράκος & Ι. Κουτρομάνος

117

2. Εισαγωγή στη Δυναμική – Μονοβάθμια Συστήματα

Οι παραπάνω σχέσεις ισχύουν για την περίπτωση κτιρίων που έχουν σχεδιαστεί με
βάση τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν ειδικές
διατάξεις για την εξασφάλιση πλαστιμότητας (βλ. Kεφάλαιο 7). Σε περίπτωση παλιών
κατασκευών, όμως, συνήθως πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η κατανάλωση
ενέργειας λόγω υστερητικής συμπεριφοράς είναι μικρότερη από αυτήν που οδηγεί
στη σχέση (2.12.17). Για το λόγο αυτό, ο ισοδύναμος συντελεστής ιξώδους
απόσβεσης προκύπτει από τη σχέση
ζeq=κ·ζο+0.05

(2.12.19)

όπου κ είναι ένας συντελεστής του οποίου οι τιμές εξαρτώνται από την δυνατότητα
της κατασκευής να καταναλώνει ενέργεια μέσω ανελαστικής συμπεριφοράς.
Κατηγορία Α: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται δομήματα που έχουν σχεδιαστεί
σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς και για το λόγο αυτό έχουν δυνατότητα
κατανάλωσης μεγάλων ποσών σεισμικής ενέργειας μέσω ανελαστικής συμπεριφοράς.
Για τις κατασκευές αυτές, το κ τίθεται ίσο με 1.
Κατηγορία Β: Στην κατηγορία Β εντάσσονται κατασκευές με ελαφρώς απομειωμένες
δυνατότητες απορρόφησης σεισμικής ενέργειας. Για τις κατασκευές της κατηγορίας
Β μπορεί να λαμβάνεται η τιμή κ=0.67.
Κατηγορία Γ: Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται κατασκευές με μικρές
δυνατότητες ανάπτυξης ανελαστικών παραμορφώσεων. Για τέτοιες κατασκευές
λαμβάνεται κ=0.33.
Εκτός από όλα τα παραπάνω, πρέπει να αναφερθεί ότι ο συντελεστής απομείωσης
φασματικών τιμών σχεδιασμού λόγω απόσβεσης, η, δεν μπορεί να λάβει τιμές
μικρότερες από ένα κατώτερο όριο, που για τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό
ΕΑΚ 2000 ισούται με 0.70. Πιο συγκεκριμένα, ο ΕΑΚ 2000 ορίζει ως διορθωτικό
συντελεστή τον εξής:
η=

7
ζ+2

(2.12.20)

όπου ζ είναι το επί τοις εκατό ποσοστό ιξώδους απόσβεσης της κατασκευής.
Προφανώς, ο συντελεστής η ισούται με μονάδα για ζ=5%. Για σχετικά μεγάλες τιμές
απόσβεσης, πάντως (π.χ. χρήση συστήματος σεισμικής μόνωσης με αυξημένη
απόσβεση ή σημαντική απορρόφηση ενέργειας μέσω ανελαστικής συμπεριφοράς)
προτιμάται να χρησιμοποιηθεί άλλη έκφραση για το συντελεστή η, η οποία
προτείνεται από τον Ευρωκώδικα 8:
η=

10
ζ+5

(2.12.21)

Παράδειγμα 2.12.1

Σε μια εργαστηριακή δοκιμή, εξετάσθηκε η συμπεριφορά διαγώνιων μεταλλικών
συνδέσμων, αναβαθμισμένων με την προσθήκη μιας επιπλέον συσκευής τριβής για
την αύξηση της απόσβεσης. Η πειραματική καμπύλη που προέκυψε για ελεύθερη
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ταλάντωση του συνδέσμου παρουσιάζεται στο Σχήμα Π.2.22. Ζητείται να
υπολογισθεί η τιμή του συντελεστή τριβής, καθώς και η τιμή του ισοδύναμου
συντελεστή απόσβεσης, αν το σώμα εκτελεί εξαναγκασμένη αρμονική ταλάντωση με
συχνότητα ω=2π rad/s και εύρος ταλάντωσης Uo=5cm. Δίνεται ότι η κάθετη δύναμη
στη διεπιφάνεια ολίσθησης της συσκευής είναι ίση με το 10% του βάρους που
αναλαμβάνει ο διαγώνιος σύνδεσμος.
15

13

10

u,cm

5

0.4

0
-5
-10
-15
0

1

2

3
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5

t,sec

Σχήμα Π2.22
ΛΥΣΗ

Είναι προφανές ότι η απόσβεση οφείλεται σε τριβή, μιας και η απομείωση του
εύρους ταλάντωσης είναι γραμμική (και όχι εκθετική). Η τιμή της ιδιοπεριόδου του
συστήματος προκύπτει, αν παρατηρήσουμε ότι μετά από 9 κύκλους κίνησης έχουν
παρέλθει 4.5 sec. Είναι λοιπόν:
T=

Άρα, ω=

4.5sec
= 0.5sec
9

2π
2π
=
= 4π rad/s
T 0.5sec

Προκειμένου να υπολογίσουμε την τιμή του συντελεστή τριβής, υπολογίζουμε πρώτα
την τιμή της απομείωσης της κίνησης σε έναν κύκλο κίνησης:
4u F =

13 − 0.4
= 1.4cm, u F = 0.35cm
9

Η δύναμη τριβής είναι:
F=μ·Ν=0.1·μ·m·g
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F 0.1μmg 0.1μg
Όμως, είναι: u F = =
, και αφού τα uF και ω είναι γνωστά, μπορούμε
=
k
k
ω2
να βρούμε το μ:
−2
u ⋅ ω2 0.35cm ⋅ ( 4π ) sec
μ= F
=
= 0.563
0.10g
0.1 ⋅ 981cm / s 2
Για την περίπτωση εξαναγκασμένης αρμονικής ταλάντωσης με εύρος στη
μόνιμη φάση ταλάντωσης ίσο με 5cm, η τιμή του λόγου ισοδύναμης ιξώδους
απόσβεσης μπορεί να προκύψει από τη σχέση:

2

ξ eq =

2F ω
2 ⋅ 0.1μmg
2 ⋅ 0.1 ⋅ 0.563 ⋅ 9.81
2 ⋅ 0.1 ⋅ 0.563 ⋅ 9.81
=
⋅2 =
⋅2 =
⋅ 2 = 0.09
2
2
πkU Ο ω 3.14 ⋅ k ⋅ 0.05
3.14 ⋅ ω ⋅ 0.05
3.14 ⋅ ( 4π ) ⋅ 0.05

Βιβλιογραφία Κεφαλαίου 2
1. Spyrakos, C.C., Finite Element Modeling in Engineering Practice, W.V.U. press,
1995.
2. Chopra, A.K., Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake
Engineering (2nd ed.), Prentice-Hall, Eaglewood Cliffs, NJ, 2001.
3. Κατσικαδέλης, Ι.Θ., Δυναμική των κατασκευών, 1ος τόμος, εκδ. Συμμετρία, Αθήνα,
2002.
4. Humar, J.L., Dynamics of Structures, Prentice-Hall, Eaglewood Cliffs, NJ, 1990.
5. Craig, R.R., Structural Dynamics – An Introduction to Computer Methods, Wiley,
New York, 1981.
6. Bathe, K.J., Finite Element Procedures, Prentice Hall, Eaglewood Cliffs, New
Jersey, 1996.
7. Gazetas, G., Foundation Vibrations, chapter 15 in Fang, H.Y. (ed.) Foundation
Engineering Handbook, Chapman and Hall, New York, 1991.
8. Wolf, J.P., Foundation Vibration Analysis Using Simple Physical Models, Prentice
Hall, Eaglewood Cliffs, New Jersey, 1994.
9. Elnashai, A., Faccioli, E., Fardis, M.N., Designers’ Guide to En 1998-1 and 199810. Eurocode 8: Design Provisions for Earthquake Resistant Structures, Thomas
Telford, London, 2005.
11. Clough, R., Penzien, J., Dynamics of Structures, Second Edition (revised),
Computers and Structures, Inc., Berkeley, CA, 2003.
12. Ang, A., Tang, W., Probability Concepts in Engineering: Emphasis on
Applications to Civil and Environmental Engineering, Second Edition, Wiley, New
York, 2006.

Κ. Σπυράκος & Ι. Κουτρομάνος

120

