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1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΕΝΕΣΗΣ-ΡΗΓΜΑΤΑ 

 

Η σεισμικότητα του Ελληνικού χώρου καθορίζεται από την 

σχετική κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών της περιοχής που είναι από 

τα πλέον ενεργά τμήματα της ζώνης ορογέννεσης που εκτείνεται από τις 

Αλπεις μέχρι τα Ιμαλάια. Ο Ελληνικός χώρος βρίσκεται επάνω στην 

Αιγαιακή πλάκα που ορίζεται από την δυτική προέκταση του ρήγματος 

της Ανατολίας και την Ελληνική τάφρο που σχηματίζει τόξο εκτεινόμενο 

δυτικά των Ιονίων νήσων και νότια της Κρήτης και της Ρόδου. Οι 

σχετικές κινήσεις στην περιοχή είναι η δυτική μετακίνηση της πλάκας 

της Ανατολίας κατά 25 χιλιοστά σε ετήσια βάση και η νοτιοδυτική 

ετήσια μετακίνηση της Αιγαιακής πλάκας στην περιοχή της Ελληνικής 

τάφρου κατα 50 χιλιοστά (βύθιση της αφροαραβικής πλάκας κάτω από 

την ευρασιατική). Αυτές οι σχετικές μετακινήσεις προκαλούν διάταση 

στην Αιγαιακή πλάκα με αποτέλεσμα την διαμόρφωση ρηγμάτων που 

σχετίζονται με την υψηλή σεισμικότητα περιοχών όπως τα νησιά του 

Ιονίου και ο Κορινθιακός κόλπος. (βλ. Σχήμα 1.1, χάρτης σεισμικής 

επικινδυνότητας, σεισμικοί συντελεστές). 

Ενδεικτικός γιά την σεισμικότητα της περιοχής είναι ο 

μεγαλύτερος σεισμός που έχει αναφερθεί ιστορικά, το 365 μΧ με μέγεθος 

8.3 κοντά στο νοτιοδυτικό άκρο της Κρήτης. Το σεισμικό γεγονός 

συνοδεύτηκε από εκτεταμμένες καταστροφές στην Κρήτη (ανύψωση 

ακτογραμμής μέχρι 10 μέτρα ), στην Κεντρική Ελλάδα όπως στην 

Κόρινθο, και μεγάλο παλιρροϊκό κύμα που έπληξε τις νότιες ακτές της 

Κρήτης και προκάλεσε δεκάδες χιλιάδες θύματα στην Αλεξάνδρεια της 

Αιγύπτου. Ο σεισμός αυτός θυμίζει τα γεγονότα στην Ινδονησία το 2004. 

Τα σεισμικά γεγονότα είναι άμεσα συνυφασμένα με τα ρήγματα, δηλαδή 

ασυνέχειες του φλοιού της γής και που έχουν προκληθεί από 

προηγούμενες διαρρήξεις στο απώτερο γεωλογικό παρελθόν. Οι 



μελλοντικοί σεισμοί αναμένεται να εμφανιστούν σε κάποια τμήματα των 

ήδη υπαρχόντων ρηγμάτων. 

Η επιφάνεια της ασυνέχειας που ονομάζουμε ρήγμα, αν και 

συνήθως  μη επίπεδη σε μεγάλη κλίμκα, προσομοιάζεται με ένα επίπεδο, 

το ονομαζόμενο επίπεδο του ρήγματος. Πράγματι, όταν εξετάζει κανείς 

την επιφάνεια του ρήγματος σε μικρότερη κλίμακα παρατηρεί ότι είναι 

επίπεδη και τόσο λεία που μοιάζει με καθρέφτη. Το επίπεδο του 

ρήγματος χωρίζει τον φλοιό της περιοχής στο υπερκείμενο του επιπέδου 

άνω τμήμα του ρήγματος και στο κάτω τμήμα. Η τομή του επιπέδου του 

ρήγματος με το οριζόντιο λέγεται ίχνος του ρήγματος και η θετική του 

φορά είναι προς τα δεξιά μας όταν βρισκόμαστε στο άνω μέρος του 

ρήγματος. 

  Η δεξιόστροφη γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στον γεωγραφικό 

βορρά και στην θετική φορά του ίχνους του ρήγματος ονομάζεται γωνία 

διεύθυνσης φ. Η γωνία θ ανάμεσα στο οριζόντιο επίπεδο και το επίπεδο 

του ρήγματος είναι η γωνία βύθισης ή κλίση , πάντα μικρότερη από 90ο. 

Κατά την διάρκεια ενός σεισμού σπάει ένα τμήμα πάνω στην 

επιφάνεια του ρήγματος. Η διάρρηξη ξεκινά από ένα σημείο της 

επιφάνειας του ρήγματος που ονομάζεται εστία του σεισμού και η 

οριζόντια προβολή του στην επιφάνεια του γής  μικροσεισμικό 

επίκεντρο. Το επίκεντρο ορίζεται σαν μικροσεισμικό όταν προκύπτει 

από τον προσδιορισμό της εστίας μέσω ενόργανων σεισμολογικών 

μετρήσεων. Οταν προσδιορίζεται από μακροσεισμικές παρατηρήσεις σαν 

το κέντρο της περιοχής στην οποία παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες 

καταστροφές ονομάζεται μακροσεισμικό επίκεντρο. 

Η κατακόρυφη απόσταση της εστίας από το επίκεντρο ονομάζεται 

εστιακό βάθος. Διακρίνουμε σεισμούς οι εστίες των οποίων βρίσκονται 

τόσο στα μεγάλα ρήγματα που προαναφέρθηκαν όσο και μεταξύ των 

ρηγμάτων αυτών σε άγνωστα ή νέα ρήγματα. Λόγω της τεκτονικής δομής 



της χώρας μας τα μεγάλα ρήγματα βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο 

και τα άλλα βρίσκονται στη χέρσο. Με την δεύτερη κατηγορία ρηγμάτων 

σχετίζονται οι επιφανειακοί σεισμοί που είναι και οι πλέον 

καταστροφικοί με εστιακό βάθος μικρότερο από 35 χιλιόμετρα και τις 

περισσότερες φορές πολύ μικρότερο ( μέχρι 5-10 km ). 

 Οι διαστάσεις της διάρρηξης χαρακτηρίζονται σαν μήκος  L και 

πλάτος W σε χιλιόμετρα της ρηγμάτωσης επάνω στο επίπεδο του 

ρήγματος (βλ. Σχήματα 1.2, 1.3 γεωμετρία ρήγματος ). 

Ο μηχανισμός δημιουργίας των σεισμών εξηγείται με την θεωρία 

της ελαστικής ανάπαλσης. Κατά την μετακίνηση των τεκτονικών 

πλακών συσσωρεύεται ελαστική ενέργεια με την αυξήση των 

διατμητικών τάσεων και παραμορφώσεων στην επιφάνεια ανάμεσα στα 

δύο τμήματα του ρήγματος . Οταν οι διατμητικές τάσεις  υπερβούν την 

‘φύσει’ και ‘θέσει’ αντοχή του πετρώματος ( ‘θέσει’ επειδή λόγω της 

τριαξονικής εντατικής κατάστασης η αντοχή του πετρώματος είναι 

γενικά μεγαλύτερη από την ‘φύσει’  αντοχή του) θα προκληθεί διάρρηξη 

και σχετική ολίσθηση σε ένα τμήμα του ρήγματος. Με την διάρρηξη 

εκλύεται αφενός θερμική και αφετέρου κινητική ενέργεια με την μορφή 

διαμήκων P και εγκαρσίων S σεισμικών κυμάτων. 

Η ολίσθηση του ρήγματος χαρακτηρίζεται από ένα διάνυσμα πάνω 

στο επίπεδο του ρήγματος που δείχνει την σχετική μετακίνηση του άνω 

ως προς το κάτω τμήμα του ρήγματος. Η  αριστερόστροφη γωνία  λ 

ανάμεσα στην θετική φορά του ίχνους του ρήγματος και στο διάνυσμα 

ολίσθησης λέγεται γωνία ολίσθησης. 

Αν η ολίσθηση είναι κυρίως οριζόντια και παράλληλη με το ίχνος 

του ρήγματος τότε το ρήγμα λέγεται οριζόντιο. Αν η έναντι πλευρά του 

ρήγματος κινήθηκε προς τα δεξιά το ρήγμα λέγεται οριζόντιο 

δεξιόστροφο. Σε αντιθετη περίπτωση οριζόντιο αριστερόστροφο. 



Αν το άνω μέρος του ρήγματος κινείται προς τα κάτω το ρήγμα 

λέγεται κανονικό ή βαρύτητας και αντίθετα ανάστροφο. Στην πρώτη 

κατηγορία υπάγονται τα ρήγματα φαινομένου εφελκυσμού και στην 

δεύτερη τα ρήγματα θλίψεως.  

Η σχέση της γωνίας ολίσθησης λ με τον χαρακτηρισμό του 

ρήγματος είναι, (βλ. Σχήμα 1.4) 

 

λ  μεταξύ     0 και 90   ρήγμα αριστερόστροφο και ανάστροφο 

λ  μεταξύ  90 και 180   ρήγμα δεξιόστροφο και ανάστροφο 

λ  μεταξύ  180 και 270  ρήγμα δεξιόστροφο και κανονικό 

λ  μεταξύ   70και 360   ρήγμα αριστερόστροφο και κανονικό 

 

Μέτρο της εκλυόμενης ενέργειας κατά την διάρκεια του σεισμού 

είναι το έργο που παράγεται κατά την ολίσθηση του ρήγματος . Το μέτρο 

αυτό ονομάζεται σεισμική ροπή και προκύπτει σαν το γινόμενο του 

εμβαδού της ρηγμάτωσης επί την ολίσθηση του ρήγματος επί το μέτρο 

διάτμησης του υλικού του φλοιού. 
δ×××=δ××= WLGAGM 0  

G μέτρο διατμήσεως του υλικού του φλοιού 

L μήκος ρηγμάτωσης 

W πλάτος ρηγμάτωσης 

δ ολίσθηση ρήγματος 

μονάδες  kN,m 

Από την σεισμική ροπή προκύπτει το αντίστοιχο μέγεθος σεισμικής 

ροπής από την σχέση, 

6Mlog
3
2M 0W −=  



Υπάρχει σήμερα η δυνατότητα παρακολούθησης της ετήσιας διατμητικής 

παραμόρφωσης (ολίσθησης) των ρηγμάτων μέσω GPS. Αυτή η ετήσια 

παραμόρφωση ονομάζεται ταχύτητα ολίσθησης. Αν θεωρήσουμε ότι ένα 

σεισμικό γεγονός είναι χαρακτηριστικό γιά ένα ρήγμα, δηλαδή  ότι το 

ρήγμα δίνει σε παρόμοια χρονικά διαστήματα αναλόγου μεγέθους 

σεισμούς, διαιρώντας την συνολική ολίσθηση που παρατηρήθηκε κατά 

την διάρκεια του χαρακτηριστικού σεισμού με την ταχύτητα ολίσθησης 

δ΄ εκτιμούμε την περίοδο επαναφοράς  Τp  του χαρακτηριστικού 

σεισμικού γεγονότος. 

 Εκτός από το σεισμικό μέγεθος  Mw χρησμοποιούνται από διάφορα 

σεισμολογικά κέντρα ή ερευνητές και τα εξής είδη σεισμικών μεγεθών 

(βλ. Σχήμα 1.5): 

α) Μέγεθος Μ, που επινοήθηκε από τον C.Richter το 1935. Υπολογίζεται 

από τον δεκαδικό λογάριθμο του μέγιστου πλάτους της αναγραφής σε 

πρότυπο σεισμογράφο στρέψεως που βρίσκεται σε απόσταση 100 km 

από το επίκεντρο του σεισμού. Το μέγεθος αυτό αναφέρεται και ως 

τοπικό (local) μέγεθος ML. 

b) Μέγεθος mb βασιζόμενο στην μέτρηση των διαμήκων κυμάτων χώρου 

(body waves).  

γ) Επιφανειακό μέγεθος MS βασιζόμενο στην μέτρηση των επιφανειακών 

κυμάτων και 

δ) Ενοποιημένο μέγεθος m. 
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9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ 1η 
 
 
Σεισμικό γεγονός  σχετίζεται με ρήγμα του οποίου η επιφανειακή ρηγμάτωση 
είχε μήκος L=50 km. Η γωνία διεύθυνσης του ρήγματος είναι 135ο , η γωνία 
βύθισης 45ο  και το επίκεντρο εντοπίσθηκε σε απόσταση 10 km από το 
ρήγμα. Μετά τον σεισμό παρατηρήθηκε οριζόντια μετακίνηση 22 cm στην 
διεύθυνση Βορρά-Νότου και γωνία ολίσθησης 45ο. Εκτιμάται ότι η ρηγμάτωση 
δεν επεκτάθηκε κάτω από το εστιακό βάθος . 

 
Δίνονται: 
 
- μέτρο διατμήσεως υλικού του φλοιού G=3x1010 Nm-2 

 
- Mw = 2/3•logM0 – 6 , M0=G•L•W•δ 

 
Ζητούνται: 
 
-ο χαρακτηρισμός του ρήγματος  
-η ολίσθηση δ  
-το μέγεθος Mw του σεισμικού γεγονότος 
 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2η 
 
Σεισμικό γεγονός  θεωρείται χαρακτηριστικό, με περίοδο επαναφοράς Τ= 200 
χρόνια, ρήγματος του οποίου η επιφανειακή ρηγμάτωση είχε μήκος L=50 km. 
Η γωνία διεύθυνσης του ρήγματος είναι 135ο , η γωνία βύθισης 45ο , η ετήσια 
ολίσθηση δ΄ ίση με 7.5 χιλιοστά και η γωνία ολίσθησης είναι 225ο. Το 
επίκεντρο εντοπίσθηκε σε απόσταση 10 km από το ρήγμα. Εκτιμάται ότι η 
ρηγμάτωση δεν επεκτάθηκε κάτω από το εστιακό βάθος . 

 
Ζητούνται: 
 
-ο χαρακτηρισμός του ρήγματος  
-η ολίσθηση δ και το μέγεθος Mw του σεισμικού γεγονότος 
-η εδαφική μετακίνηση του ρήγματος στην διεύθυνση Βορρά-Νότου. 
 

 
 



 
 
 
 



 



2. ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ-ΜΑΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 

Οπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η διάρρηξη στο 

επίπεδο του ρήγματος που αποτελεί την αιτία ενός σεισμικού γεγονότος, 

επέρχεται όταν οι αναπτυσσόμενες διατμητικές τάσεις ξεπεράσουν την 

‘φαινομένη’ (φύσει και θέσει) αντοχή του πετρώματος στην περιοχή της 

σεισμικής εστίας. Η ρηγμάτωση που προκαλείται απαρτίζεται από μία 

σειρά μικρότερες διαρρήξεις (θραύση ‘κλειδιών’ κατα μήκος του 

ρήγματος) που μπορούν να θεωρηθούν σαν μία σειρά μικρών σεισμών με 

μεγάλη χωρική και χρονική εγγύτητα. Ο χρόνος τ που απαιτείται γιά 

κάθε επιμέρους διάρρηξη εξαρτάται από τον λόγο    r0 V/ρ    όπου ρ0 η 

ακτίνα της επιφάνειας κάθε διάρρηξης και Vr  η ταχύτητα διάρρηξης του 

φλοιού που πλησιάζει την ταχύτητα των κυμάτων S.  

Ο χρόνος τ πλησιάζει τον λόγο   r0 V/ρ    όταν η διάρρηξη ξεκινά 

από το μέσον της αντίστοιχης επιφάνειας ή είναι διπλάσιος όταν η 

διάρρηξη ξεκινά από το άκρο. Κατά την διάρκεια αυτού του χρόνου 

έχουμε μιά πτώση της τάσης στην επιφάνεια διάρρηξης ίση με Δσ και μία 

σταδιακή μετακίνηση d από μιά αρχική σε μία τελική θέση. Στον 

αντίστοιχο χρόνο η ταχύτητα ολίσθησης   

•
G

Vv r×σΔ
=   

ξεκινώντας από το μηδέν φτάνει σε μία μέγιστη τιμή και τέλος 

μηδενίζεται ξανά. Ετσι κατά την διάρκεια της ολίσθησης σε κάθε 

επιμέρους διάρρηξη διαμορφώνεται ένας παλμός ταχύτητας με διάρκεια τ 

όπου   

 •  ≤ τ ≤  2  r0 V/ρ r0 V/ρ



 Το χρονικό διάστημα τ είναι ίσο με το ήμισυ της περιόδου ενός 

ημιτονικού κύκλου που αντιστοιχεί στον παλμό της ταχύτητας 

• pT2
1=τ    

όπου Tp είναι μία χαρακτηριστική περίοδος του σεισμού (βλ. Σχήμα 2.1). 

Η ακτίνα ρ0 , οι χρόνοι τ και Tp και το συνολικό μήκος 

ρηγμάτωσης L θεωρούνται άμεσα εξαρτημένα από την συνολική 

εκλυόμενη ενέργεια και κατ’επέκταση από το μέγεθος σεισμικής ροπής 

Mw. 

• w0 5.06.22log Μ+−=ρ  

• w74.055.3Llog Μ+−=  

:Οι σχέσεις αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή καμπυλών 

ελαχίστων τετραγώνων σε δείγματα δεδομένων και είναι σαφώς 

προσεγγιστικές και ημιεμπειρικές. Ο λόγος t του μήκους διάρρηξης προς 

την ταχύτητα διάρρηξης προσεγγίζει την συνολική μέγιστη διάρκεια του 

σεισμικού κραδασμού στην εστία. Ανάλογα με την έναρξη της διάρρηξης 

από το μέσον ή το άκρο του μήκους ρηγμάτωσης  δίνεται η σχέση: 

 •
rr V

LtV2
L ≤≤ . 

Η περιοχή στην οποία επικεντρώνονται οι βλάβες κατά την 

διάρκεια ενός σεισμού είναι συνήθως συγκεντρωμένη γύρω από το ρήγμα 

και έχει διαστάσεις ανάλογες με την επιφάνεια ρηγμάτωσης. Η περιοχή 

αυτή ονομάζεται κοντινό πεδίο και κοντά της η εδαφική κίνηση 

χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της κατευθυντικότητας. 

Οταν η ρηγμάτωση κατευθύνεται από το επίκεντρο του σεισμού 

προς μία θέση παρουσιάζεται ενα φαινόμενο αντίστοιχο με το Doppler. 

Οπως είδαμε η διάρρηξη γίνεται σταδιακά σε επιμέρους περιοχές του 

ρήγματος. Κατά την διάρκεια κάθε τέτοιας διάρρηξης παράγεται ένας 



παλμός ταχύτητας που διαδίδεται ως κύμα S με ταχύτητα ανάλογη της 

ταχύτητας διάρρηξης. Επειδή η ταχύτητα διάδοσης του κύματος και η 

ταχύτητα διάδοσης της διάρρηξης είναι παρόμοιες όταν η διάρρηξη 

πλησιάζει σε μία θέση οι παλμοί ταχύτητας των επιμέρους διαρρήξεων 

προστίθενται και δημιουργούν έναν παλμό ταχύτητας μεγάλου εύρους 

και μικρής διάρκειας, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση οι παλμοί 

ακολουθούν ο ένας τον άλλο με αποτέλεσμα να έχουμε μιά σειρά 

παλμών μικρού εύρους και συνολικά μεγάλης διάρκειας. Οι παλμοί αυτοί 

παρουσιάζονται κυρίως κάθετα στο ρήγμα.  Στην παράλληλη προς το 

ρήγμα διεύθυνση παρουσιάζεται μία μόνιμη μετακίνηση που οφείλεται 

στην συνολική ολίσθηση του ρήγματος. Αυτό το φαινόμενο είναι πιό 

καθαρό στα οριζόντια ρήγματα ενώ στα κανονικά και ανάστροφα οι δύο 

κινήσεις συντίθενται (βλ Σχήμα 2.2). 

Η εδαφική ταχύτητα σε μία θέση σχετίζεται αφενός με την γωνία 

που σχηματίζεται ανάμεσα στο ρήγμα και την ευθεία θέσης-επικέντρου 

και αφετέρου με τον λόγο του τμήματος της ρηγμάτωσης ανάμεσα στην 

θέση και το επίκεντρο προς το συνολικό μήκος ρηγμάτωσης (βλ. Σχήμα 

2.3). 

• θ××=
θ

cos
L
Svv g   

Οι μηχανικοί ενδιαφέρονται κυρίως για την εδαφική κίνηση σε μία 

θέση κατά την διάρκεια του σεισμού. Πριν από την εγκατάσταση 

καταγραφικών οργάνων που επιτρέπουν την ποσοτική και ποιοτική 

εκτίμηση της εδαφικής κίνησης, χρησιμοποιήθηκε σαν μέτρο του 

σεισμού η εννοια της έντασης που απότελει μία μακροσεισμική 

εκτίμηση της εδαφικής κίνησης μέσω των επιπτώσεων του σεισμού στο 

δομημένο περιβάλλον και στους ανθρώπους. Ενδεικτικά γιά  ένταση VIII 

οι βλάβες είναι μικρές σε ειδικά σχεδιασμένες κατασκευές, σημαντικές 



σε συνηθισμένες και μεγάλες σε χαμηλής ποιότητας κατασκευές. 

Αντίστοιχα , γιά ένταση IX , οι βλάβες είναι σημαντικές σε κατασκευές 

πολιτικού μηχανικού, μεγάλες σε συνηθισμένες κατασκευές και στις 

χαμηλής ποιότητας κατασκευές έχει προκληθεί κατάρρευση. 

 Μετά από ένα σεισμό καταστρώνονται ισόσειστες καμπύλες που 

χαρακτήρίζουν την ένταση  γύρω από το επίκεντρο και διαμορφώνεται το 

μακροσεισμικό πεδίο. Με την εγκατάσταση δικτύων επιταχυνσιογράφων 

καταγράφεται η επιτάχυνση της εδαφικής κίνησης σε διάφορες θέσεις 

γύρω από το επίκεντρο (βλ. Σχήμα 2.4). Με την πύκνωση των δικτύων 

και την εγκατάσταση σεισμολογικών οργάνων μέτρησης και καταγραφής 

κοντά σε ρήγματα έχουμε σήμερα μιά σημαντική εικόνα των τιμών της 

εδαφικής κίνησης όπως προκύπτουν από τις καταγραφές (βλ. Σχήμα 2.5). 

Αυτές οι καταγραφές επιτρέπουν αφενός την συσχέτιση της έντασης με 

συγκεκριμένες τιμές της εδαφικής κίνησης, και αφετέρου  την 

κατάστρωση προσεγγιστικών τύπων που εκτιμούν τις τιμές της εδαφικής 

κίνησης βάσει του μεγέθους του σεισμού και της απόστασης της 

εξεταζόμενης θέσης. Οι αριθμητικές σχέσεις που προτείνονται 

χρησιμοποιούν διαφορετικούς ορισμούς γιά το μέγεθος του σεισμού και 

την απόσταση. Τα πιό συχνά χρησιμοποιούμενα μεγέθη είναι: 

• το γνωστό μέγεθος σεισμικής ροπής Mw 

• το τοπικό μέγεθος ML  

• το μέγεθος MS  

Ολες οι κλίμακες μεγεθών που προκύπτουν από την μέτρηση της 

εδαφικής κίνησης κορέννυνται δηλ. δεν μπορούν να ξεπεράσουν μία 

συγκεκριμένη τιμή, γεγονός που οφείλεται στο ότι παρά την αυξηση της 

εκλυόμενης ενέργειας η εδαφική κίνηση δεν μπορεί να ξεπεράσει κάποιες 

μέγιστες τιμές. Αρα το πιό αντικειμενικό μέγεθος είναι η σεισμική ροπή 

που αυξάνεται ανάλογα με την εκλυόμενη ενέργεια. 

 



Οι πιό συχνά χρησιμοποιούμενες απόστασεις R στις ενλόγω 

σχέσεις είναι: 

• η υποκεντρική απόσταση  

• η απόσταση από την εστία 

• η ελάχιστη απόσταση από την οριζόντια προβολή της επιφάνειας 

ρηγμάτωσης 

• η ελάχιστη απόσταση από την επιφάνεια ρηγμάτωσης. 

Γιά τον ελληνικό χώρο δίδονται χαρακτηριστικές σχέσεις από τον 

Παπαζάχο, που εκτιμούν την μέγιστη ένταση, εδαφική επιτάχυνση και 

εδαφική ταχύτητα, συναρτήσει του μεγέθους MS και της επικεντρικής 

απόστασης: 

• ( )17Rlog50.4M18.159.6I S +×−×+=  

• ( ) S41.015Rln65.1M12.188.3aln Sg ×++×−×+=  

• ( ) S22.010Rln62.1M41.179.0vln Sg ×−+×−×+−=  

ag , vg σε cm και sec,  R σε km και S είναι 0 γιά αλλούβιο και 1 γιά 

βράχο. 
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9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ 
 

ΑΣΚΗΣΗ 3η 
 
Στην περιοχή κατασκευής σημαντικού τεχνικού έργου παρατηρήθηκε παλαιά 
επιφανειακή ρηγμάτωση μήκους 30 km σε οριζόντιο ρήγμα. 
 
 Ζητούνται: 
 

- Τα μεγέθη Ms και Mw του χαρακτηριστικού σεισμού που αντιστοιχεί στη 
διάρρηξη (η ταχύτητα διάρρηξης Vr=3 km/sec) 

- Η δεσπόζουσα περίοδος της εδαφικής κίνησης, η εδαφική ταχύτητα και 
επιτάχυνση στην θέση του έργου όταν αυτό κατασκευασθεί σε 
απόσταση 7 km από το άκρο ή από το μέσον της ρηγμάτωσης (να 
ληφθεί υπόψιν το φαινόμενο της κατευθυντικότητας της διάρρηξης). 

- Η μέγιστη ταχύτητα και επιτάχυνση σε απόσταση 40 και 60 km από το 
επίκεντρο. 

 
ΑΣΚΗΣΗ 4η 

 
Σε κανονικό ρήγμα με γωνία βύθισης 60ο εμφανίζεται σεισμικό γεγονός με 
μέγεθος Mw=6.6 και πλάτος ρηγμάτωσης 15 km που φτάνει μέχρι την 
επιφάνεια και δεν προεκτείνεται κάτω από την εστία του σεισμού.  
 
Ζητούνται: 
 

- Η δεσποζουσα περίοδος της εδαφικής κίνησης, η εδαφική ταχύτητα και 
επιτάχυνση σε θέσεις που βρίσκονται ,αφ’ενός,  πάνω στο ίχνος του 
ρήγματος και ,αφ’ετέρου, σε αποστάσεις 7.5 και 15 km κάθετα σε αυτό. 

- Η μέγιστη ταχύτητα και επιτάχυνση σε απόσταση 20 και 30 km από το 
επίκεντρο. 

 
Δίνονται: 
 

•
G

Vv r×Δ
=

σ    • wΜ+−= 5.06.22log 0ρ  • wL Μ+−= 74.055.3log  

• rV/0ρ  ≤ τ ≤  2 rV/0ρ    • pT2
1=τ       •

rr V
LtV

L ≤≤2    

• θθ cos××=
L
Svv g   • ( )17log50.418.159.6 +×−×+= RMI S  

• ( ) CRMa Sg ×++×−×+= 41.015ln65.112.188.3ln  

• ( ) CRMv Sg ×−+×−×+−= 22.010ln62.141.179.0ln  

ag , vg σε cm και sec,  R σε km και C είναι 0 γιά αλλούβιο και 1 γιά βράχο 

 



 
 

 

 

 

 

 



 



3. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΦΑΣΜΑΤΑ 

 

Η εκτίμηση της εδαφικής κίνησης άρχισε να παίρνει ποσοτική 

μορφή με την χρήση καταγραφικών οργάνων, των επιταχυνσιογράφων. 

Με τα όργανα αυτά γίνεται η καταγραφή της εδαφικής επιτάχυνσης σε 

τρείς διευθύνσεις, δύο οριζόντιες και μά κατακόρυφη. Οι καταγραφές 

αυτές της χρονοϊστορίας της εδαφικής επιτάχυνσης μας παρέχουν έναν 

πλούτο πληροφοριών που χρησιμεύει στην εκτίμηση των σεισμικών 

φορτίων στα οποία υποβάλλονται οι κατασκευές. Μετά από μιά 

διαδικασία απομάκρυνσης σφαλμάτων, τα επιταχυνσιογραφήματα 

ολοκληρώνονται και αποκτάται η χρονοϊστορία της εδαφικής ταχύτητας 

και μετακίνησης σε κάθε διεύθυνση (βλ. Σχήμα 3.1). Οι σύγχρονοι 

αντισεισμικοί κανονισμοί στηρίζοντα στα βασικά χαρακτηριστικά που 

προκύπτουν μετά από στατιστική επεξεργασία των ενλόγω καταγραφών. 

Η εδαφική κίνηση χαρακτηρίζεται από το εύρος, την διάρκεια της 

ισχυρής δόνησης και το συχνοτικό της περιεχόμενο. Παρατηρούμε 

καταγραφές με την ίδια μέγιστη εδαφική επιτάχυνση αλλά με 

διαφορετική διάρκεια και διαφορετικό συχνοτικό περιεχόμενο (βλ. 

Σχήμα 2.2 , 2.3). Η εδαφική επιτάχυνση σχετίζεται με τα αδρανειακά 

φορτία των άκαμπτων κατασκευών και είναι καθοριστική γιά την 

απόκρισή τους. Η μέγιστη εδαφική ταχύτητα που προκύπτει από την 

ολοκλήρωση της εδαφικής επιτάχυνσης σχετίζεται με την ενέργεια που 

απορροφάται από τις ενδιάμεσης ακαμψίας κατασκευές και η μέγιστη 

εδαφική μετακίνηση που προκύπτει από την ολοκλήρωση της εδαφικής 

ταχύτητας σχετίζεται με τις παραμορφώσεις που αναμένεται να υποστούν 

οι εύκαμπτες κατασκευές.  

Τα χαρακτηριστικά της εδαφικής κίνησης, εύρος, συχνότητα και 

διάρκεια, συσχετίζονται καλύτερα με τα φάσματα απόκρισης 

επιτάχυνσης, ταχύτητας και μετακίνησης. Χαρακτηριστικό των 



φασμάτων επιτάχυνσης είναι ότι γιά πολύ μικρές περιόδους η φασματική 

επιτάχυνση ταυτίζεται με την επιτάχυνση του εδάφους, ενώ στα φάσματα 

μετακινήσεων οι φασματικές τιμές γιά πολύ μεγάλες περιόδους 

ταυτίζονται με την εδαφική μετακίνηση. Τα φάσματα επιταχύνσεων, 

ταχυτήτων και μετακινήσεων συνδιάζονται βάσει της σχέσης: 
2SDSVSA ω×=ω×=  ή 

22SD2SVSA ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Τ
π

×=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Τ
π

×=  

όπου SA, SV, SD οι φασματικές επιταχύνσεις, ταχύτητες και 

μετακινήσεις αντίστοιχα. Η συσχέτιση αυτή επιτρέπει την ταυτόχρονη 

απεικόνιση και των τριών φασμάτων σε ένα τριλογαριθμικό γράφημα. 

(βλ. Σχήμα 2.4). 

Στόν οριζόντιο λογαριθμικό άξονα ορίζονται οι ιδιοπερίοδοι και 

στον κατακόρυφο οι φασματικές ταχύτητες. Υπάρχει ένας αριστερά 

κεκλιμένος άξονας κατά 45ο στον οποίο διαβάζοωται οι φασματικές 

επιταχύνσεις και ένας δεξιά κεκλιμένος άξονας στον οποίο διαβάζονται 

οι φασματικές μετακινήσεις. Ετσι γιά κάθε σημείο του φάσματος 

μπορούμε να διαβάσουμε την φασματική επιτάχυνση, ταχύτητα και 

μετακίνηση. Σημειωτέον ότι το φάσμα απόκρισης υπολογίζεται γιά μιά 

συγκεκριμένη απόσβεση. 

Ενα τριλογαριθμικό φάσμα μπορεί να δοθεί με μία εξομαλυμένη 

μορφή που χαρακτηρίζεται από τρείς διακριτές περιοχές. Στο αριστερό 

μέρος του φάσματος μπορούμε να διακρίνουμε μιά περιοχή σταθερής 

φασματικής επιτάχυνσης με τιμή ίση με την μέγιστη SAmax, μεταξύ των 

περιόδων Τ1 και Τ2. Στο μέσον του φάσματος, μεταξύ των περιόδων Τ2 

και Τ3, υπάρχει μία περιοχή όπου η φασματική ταχύτητα παραμένει 

σταθερή και ίση με SVmax και τέλος στη δεξιά πλευρά του φάσματος 

υπάρχει περιοχή σταθερής φασματικής μετακίνησης ίσης με SDmax. 



Η περίοδος Τ2 σχετίζεται με το έδαφος στο οποίο αντιστοιχεί η 

καταγραφή από την οποία προήλθε το φάσμα. Η περίοδος αυτή δίνεται 

από τον κανονισμό ίση με 0.40, 0.60, 0.80 και 1.20 γιά εδάφη Α,Β,Γ και 

Δ αντίστοιχα. Η περίοδος Τ3 σχετίζεται με τον μηχανισμό γένεσης  και το 

μέγεθος του σεισμού. 

Η μέγιστη φασματική επιτάχυνση SAmax σχετίζεται με την μέγιστη 

εδαφική επιτάχυνση PGA μέσω ενός συντελεστή μεγέθυνσης αA. Η 

μέγιστη φασματική ταχύτητα SVmax και η μέγιστη φασματική 

μετακίνηση SDmax σχετίζονται με την μέγιστη εδαφική ταχύτητα PGV 

και μετακίνηση PGD μέσω των συντελεστών αV και αD αντίστοιχα. Οι 

τιμές των συντελεστών αυτών προέρχονται από στατιστική επεξεργασία 

πραγματικών καταγραφών και είναι αντίστροφα ανάλογες της απόσβεσης 

του φάσματος. Ενας άλλος παράγων που επηρεάζει τις τιμές των 

συντελεστών είναι η διάρκεια του σεισμού. Οσο μεγαλύτερη είναι η 

διάρκεια, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι συντελεστές.  

Χαρακτηριστικές μέσες τιμές γιά απόσβεση 5% των συντελεστών 

είναι: 

αA = 2.14 , αV = 1.63, αD = 1.84 

Στό εξομαλυμένο φάσμα γιά περίοδο Τ2, η φασματική επιτάχυνση 

ισούται με SAmax και η φασματική ταχύτητα με SVmax . Ετσι προκύπτει 

ότι : 

max

max
2 2

SA
SV

T ×= π  

Αντίστοιχα, γιά την περίοδο Τ3 η φασματική ταχύτητα ισούται με SVmax 

και η φασματική μετακίνηση με SDmax. Επομένως: 

max

max
3 2

SV
SD

T ×= π  

Επιπλέον: 

PGASA A ×= αmax  



PGVSV V ×= αmax  

PGDSD D ×= αmax  

Στο αριστερό άκρο η φασματική επιτάχυνση τείνει στην τιμή της 

PGA και στο δεξιό άκρο η φασματική μετακίνηση τείνει στην τιμή της 

PGD. 
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9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ 
 

ΑΣΚΗΣΗ 5η 
 
 
 
Να κατασκευασθεί το τριλογαριθμικό φάσμα απόκρισης με απόσβεση 5% γιά 
σεισμικό γεγονός μεγέθους MS=6.3 , σε θέση που απέχει 6 km από το 
επίκεντρο του σεισμού και χαρακτηρίζεται από βραχώδες έδαφος. 
Να υπολογισθούν οι φασματικές επιταχύνσεις και μετακινήσεις γιά κατασκευές 
με ιδιοπερίοδο 0.3 , 0.7 και 2.0 sec. 
 

ΑΣΚΗΣΗ 6η 
 
 
Να κατασκευασθεί το τριλογαριθμικό φάσμα απόκρισης με απόσβεση 5% γιά 
σεισμικό γεγονός μεγέθους MS=5.7, σε θέση που βρίσκεται επάνω στο 
επίκεντρο του σεισμού και χαρακτηρίζεται από τύπο εδάφους Β . 
Να υπολογισθούν οι φασματικές επιταχύνσεις και μετακινήσεις γιά κατασκευές 
με ιδιοπερίοδο 0.3 και 1.5 sec. 
 
Δίδονται: 
 

• S41.0)15Rln(65.1M12.188.3PGAln S ++×−×+=  

• S22.0)10Rln(62.1M41.179.0PGVln S −+×−×+−=  

PGASA Amax ×α=  , PGVSV Vmax ×α=  , PGDSD Dmax ×α=  

•αA=2.14, αV=1.63, αD=1.84 

•
max

max

2 SA
SV2T ×π= ,  

max

max

3 SV
SD2T ×π=  

• S3 M5.03Tlog ×+−=  

 

•

22SD2SVSA ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Τ
π

×=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
Τ
π

×=  
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4. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΣΜΑΤΑ - ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑ 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε παρουσίαση των ελαστικών 

φασμάτων απόκρισης σε σεισμική διέγερση και καταστρώθηκε το 

τριλογαριθμικό ελαστικό φάσμα που περιλαμβάνει σε ένα γράφημα όλες 

τις σχετικές με τα φάσματα πληροφορίες. Στην πραγματικότητα όμως, 

όπως γίνεται αποδεκτό και από τους αντισεισμικούς κανονισμούς, οι 

κατασκευές σχεδιάζονται με την προοπτική ότι κατά την διάρκεια του 

σεισμού σχεδιασμού θα συμπεριφερθούν ελαστοπλαστικά, δηλαδή τα 

μέλη της κατασκευής θα διαρρεύσουν και ένα μέρος της σεισμικής 

διέγερσης θα παραληφθεί με παραμορφώσεις των μελών στην πλαστική 

περιοχή. Ετσι κατά την διάρκεια του σεισμού σχεδιασμού η κατασκευή 

αποκρίνεται κατ’αρχήν ελαστικά μέχρι ένα σημείο διαρροής που 

αντιστοιχεί σε μία δύναμη Fy και μετακίνηση διαρροής δy . Στην 

συνέχεια, χωρίς σημαντική μεταβολή της αναπτυσσόμενης δύναμης, η  

κατασκευή συνεχίζει να παραμορφώνεται πλαστικά μέχρις ότου φτάσει 

σε μία μέγιστη μετακίνηση δm (βλ. Σχήμα 4.1). Στόχος του αντισεισμικού 

σχεδιασμού είναι να μπορεί η κατασκευή να παραλάβει τις 

παραμορφώσεις που αντιστοιχούν στην μετακίνηση δm χωρίς σημαντική 

μείωση των αντοχών της (αστοχία και αποδιοργάνωση διατομών).  

Προκειμένου να εξασφαλισθεί έναντι αστοχίας γιά τον σεισμό 

σχεδιασμού θα πρέπει η κατασκευή να διαθέτει πλαστιμότητα ίση ή 

μεγαλύτερη από την απαιτούμενη    
y

m
δ

δμ = . Η ύπαρξη διατιθέμενης 

πλαστιμότητας (μέσω διαμήκους και εγκαρσίου οπλισμού) επιτρέπει η 

κατασκευή να σχεδιασθεί γιά μία δύναμη μικρότερη από αυτήν που θα 

προέκυπτε από το ελαστικό φάσμα γιά τον σεισμό σχεδιασμού. Η δύναμη 

Fσχ προκύπτει αν διαιρέσουμε την δύναμη Fel που εκτιμάται από το 

ελαστικό φάσμα σχεδιασμού με ένα συντελεστή συμπεριφοράς q που 



χαρακτηρίζει το είδος και την ποιότητα της κατασκευής. Ο συντελεστής 

προκύπτει από το γινόμενο δύο επιμέρους συντελεστών, του qd που 

ισούται με τον λόγο της ελαστικής δύναμης Fel προς την δύναμη 

διαρροής Fy και σχετίζεται με την πλαστιμότητα μ της κατασκευής και 

του συντελεστού q0 που ισούται με τον λόγο της δύναμης διαρροής Fy 

προς την δύναμη σχεδιασμού Fσχ και σχετίζεται με την υπεραντοχή 

(σχέση μέσης προς ονομαστική αντοχή του σκυροδέματος και του 

χάλυβα, ελάχιστες προβλεπόμενες τιμές διαστάσεων μελών και 

ποσοστών οπλισμού κλπ. ). Ο συντελεστής q0 δίνεται ίσος με 1.15 γιά 

ένα ποσοστό υπεραντοχής πχ. 15%.  

Ο συντελεστής qd προκύπτει από την πλαστιμότητα μ ως εξής. Γιά 

κατασκευές με ιδιοπερίοδο μεγαλύτερη της Τ2 (α’ περίπτωση) θεωρούμε 

ότι η κατασκευή υφίσταται την ίδια μέγιστη μετακίνηση είτε 

συμπεριφέρεται ελαστικά είτε ελαστοπλαστικά – σύμφωνα με την αρχή 

της ίσης μετακίνησης. Γιά κατασκευές με ιδιοπερίοδο μικρότερη της Τ2  

(β’ περίπτωση) θεωρούμε ότι ισχύει η αρχή της διατήρησης της 

ενέργειας, δηλαδή ότι η ενέργεια που αποθηκεύεται με κινητική και 

δυναμική μορφή κατά την θεώρηση ελαστικής απόκρισης της 

κατασκευής ισούται με την ενέργεια που αποθηκεύεται μέσω 

ελαστοπλαστικών παραμορφώσεων κατά την ελαστοπλαστική απόκρισή 

της (βλ. Σχήμα 4.2). 

Στην πρώτη περίπτωση ο συντελεστής qd ισούται με την 

πλαστιμότητα μ, δηλαδή ισχύει η σχέση:  

μδδ === ymYeld FFq  

Στην δεύτερη περίπτωση – αρχή διατήρησης της ενέργειας- 

ισχύει η σχέση: 

12 −== μyeld FFq   όπου ym δδμ =  



Από το τριλογαριθμικό φάσμα της ελαστικής απόκρισης μπορούμε 

να κατασκευάσουμε το φάσμα που αντιστοιχεί στην μέγιστη επιτάχυνση 

διαρροής SAy ( όπου yy SAmF ×= ) και στην μέγιστη ελαστοπλαστική 

μετακίνηση δm. Γιά την πρώτη περίπτωση πάμε στο τριλογαριθμικό 

φάσμα και γιά ιδιοπεριόδους Τ μεγαλύτερες του Τ2 διαιρούμε τις τιμές 

του φάσματος με τον συντελεστή μ=dq  . Γία τιμές μικρότερες του  Τ2 

διαιρούμε το φάσμα με τον συντελεστή 12 −= μdq . Οι δύο αυτές 

ευθείες τέμνονται σε ένα σημείο που αντιστοιχεί σε περίοδο Τ’ που 

προκύπτει από την σχέση: 

'
2

12
maxmax

Τ
×=

−
π

μμ
SVSA

   

 

όπου SAmax, SVmax οι αντίστοιχες μέγιστες ελαστικές φασματικές 

τιμές. 

Στην συνέχεια γιά να υπολογίσουμε το φάσμα μέγιστων 

ελαστοπλαστικών μετακινήσεων δm πολλαπλασιάζουμε το φάσμα των 

SAy με τον συντελεστή μ σε όλο το διάστημα τιμών (βλ. Σχήμα 4.3).   

Εκτός από το τριλογαριθμικό φάσμα μιά άλλη μορφή απεικόνισης 

είναι το φάσμα επιταχύνσεων-μετακινήσεων SA-SD. Στην περίπτωση 

αυτή στον κατακόρυφο άξονα αποτυπώνονται οι φασματικές 

επιταχύνσεις SA και στον οριζόντιο άξονα οι φασματικές μετακινήσεις 

SD. Και εδώ μπορούμε να διακρίνουμε τρεις περιοχές, την περιοχή 

σταθερής φασματικής επιτάχυνσης SAmax, σταθερής φασματικής 

ταχύτητας SVmax και σταθερής φασματικής μετακίνησης SDmax. Η γωνία 

που σχηματίζεται ανάμεσα στο διάνυσμα που ενώνει την αρχή των 

αξόνων με κάποιο σημείο του φάσματος και τον οριζόντιο άξονα είναι  

ίση με ( 22 2 Τ== πωSDSA ) , δηλαδή αντιστρόφως ανάλογη του 

τετραγώνου της ιδιοπεριόδου Τ. Επειδή η δύναμη που αναπτύσσεται σε 



ένα σύστημα είναι ανάλογη της επιτάχυνσης μπορούμε με βάση τους 

ίδιους άξονες να απεικονίσουμε και την καμπύλη απόκρισης ενός 

μονοβαθμίου συστήματος, όπου SAel η επιτάχυνση που αντιστοιχεί 

στην ελαστική απόκριση, SΑy η επιτάχυνση που αντιστοιχεί στην 

δύναμη διαρροής και SAσχ η επιτάχυνση που αντιστοιχεί στην 

δύναμη σχεδιασμού. Αντίστοιχα, όσον αφορά στις μετακινήσεις, Sdel 

είναι η μέγιστη μετακίνηση που αντιστοιχεί στην ελαστική απόκριση, 

δy η μετακίνηση που αντιστοιχεί στην διαρροή και δm η μετακίνηση 

που αντιστοιχεί στην μέγιστη ελαστοπλαστική απόκριση. 

Οταν ισχύει η αρχή της ίσης ενέργειας γιά περιόδους μικρότερες 

της Τ2 τότε melSD δ< . Στην αντίθετη περίπτωση ισχύει η αρχή των ίσων 

μετακινήσεων και τότε melSD δ= (βλ. Σχήμα 4.4). 
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9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ 
 

ΑΣΚΗΣΗ 7η 
 
 
 
Σε  θέση που χαρακτηρίζεται από έδαφος κατηγορίας Α καταγράφηκε εδαφική 
κίνηση με ταχύτητα 50 cm/sec και με περίοδο Τ3 ίση με 1 sec . 
 
- Να καταστρωθούν σε τριλογαριθμικό χαρτί, τα φάσματα  μέγιστης 
επιτάχυνσης και μετακίνησης, γιά μονοβάθμια συστήματα που ανέπτυξαν 
κατά την διάρκεια του σεισμού πλαστιμότητα μ=3. 
 
Με βάση το ελαστικό φάσμα επιταχύνσεων γιά την ανωτέρω εδαφική κίνηση, 
σχεδιάστηκαν δύο κατασκευές με ιδιοπεριόδους 0.25 και 0.7 sec. Ο δείκτης 
συμπεριφοράς θεωρήθηκε ίσος με q=3 και η υπεραντοχή εκτιμήθηκε σε 25% 
της τιμής σχεδιασμού. 
 
-  Να εκτιμηθεί γιά τις ανωτέρω κατασκευές η απαιτούμενη πλαστιμότητα 
και η μέγιστη σχετική μετακίνηση αν πραγματοποιηθεί ο σεισμός 
σχεδιασμού. 
    

ΑΣΚΗΣΗ 8η 
 
Αν στην ίδια θέση προκληθεί ισχυρή εδαφική κίνηση με μέγιστη ταχύτητα     
70 cm/sec να εκτιμηθεί γιά τις δύο κατασκευές η νέα απαιτούμενη 
πλαστιμότητα και σχετική μετακίνηση. 
 
 
• PGVSV V ×= αmax , αV = 1.63 
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• ⇒> 'TT  μδδ === ymYeld SASAq  

• ⇒< 'TT  12 −== μyeld SASAq   όπου ym δδμ =  
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5. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Αναφερθήκαμε στον σχεδιασμό μονοβαθμίου συστήματος με 

ελαστοπλαστική συμπεριφορά. Στην συνέχεια θα δούμε μία μέθοδο 

σχεδιασμού που αναφέρεται σε πολυβάθμια συστήματα και συνδυάζει 

την ανάλυση ώθησης PUSHOVER με την ανάλυση ενός αντίστοιχου 

μονοβαθμίου μέσω ενός φάσματος απόκρισης γιά σεισμό σχεδιασμού. Τα 

αποτελέσματα αυτής της μεθόδου είναι αρκετά ικανοποιητικά υπό τον 

όρο ότι η απόκριση του πολυβαθμίου συστήματος γίνεται κυρίως στην 

πρώτη κανονική μορφή. Γιά την εφαρμογή της μεθόδου με το κωδικό 

όνομα Ν2 χρησιμοποιούνται φάσματα SA-SD και δεν χρειάζονται 

διαδοχικές επαναλήψεις προκειμένου να συγκλίνει η μέθοδος. 

Η κοινότητα των δομοστατικών έχει πλέον προτείνει μία νέα γενιά 

διαδικασιών μέσω των οποίων γίνεται ο σχεδιασμός και ο έλεγχος των 

κατασκευών. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στον προσδιορισμό των 

επιβαλλομένων παραμορφώσεων και τον έλεγχο των αναμενομένων 

βλαβών. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την χρήση μη γραμμικών 

αναλύσεων και στην συγκεκριμένη περίπτωση με τον συνδυασμό της 

στατικής μη γραμμικής μεθόδου PUSHOVER και του ελαστικού 

φάσματος απόκρισης SA-SD γιά τον σεισμό σχεδιασμού. 

 

Περιγραφή της μεθόδου: 

 

1. Ο εξεταζόμενος φορέας προσομοιάζεται με ένα επίπεδο 

πολυβάθμιο σύστημα. Εκτός από τα απαιτούμενα δεδομένα γιά ένα 

ελαστικό προσομοίωμα (γεωμετρία φορέα, ελαστικές ακαμψίες 

των μελών, μάζες και κατακόρυφα φορτία) χρειάζονται και οι 

καμπύλες ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς των κρισίμων διατομών 

του φορέα στις ακραίες περιοχές τοιχωμάτων, δοκών και 



υποστυλωμάτων). Το πιό συνηθισμένο στοιχείο είναι το στοιχείο 

δοκού-υποστυλώματος με πλαστικές αρθρώσεις συγκεντρωμένες 

στα άκρα και με ένα διγραμμικό ή τριγραμμικό μοντέλο 

ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς γιά την σχέση ροπών-στροφών ή 

ροπών-καμπυλοτήτων (βλ.Σχήμα 5.1) 

2. Η αναμενόμενη σεισμική φόρτιση δίνεται με ένα ελαστικό φάσμα 

απόκρισης  SA-SD. 

3. Ανάλυση επιβαλλόμενης ώθησης-PUSHOVER. Η κατασκευή 

υποβάλλεται σε μονότονη πλευρική φόρτιση με μία κατανομή 

φορτίου η οποία σταδιακά αυξάνεται από το προηγούμενο βήμα 

φόρτισης στο επόμενο. Η κατανομή των πλευρικών δυνάμεων 

προσομοιάζει τα αδρανειακά φορτία στα οποία θα υποβληθεί η 

κατασκευή λόγω σεισμού. Με την σταδιακή επαύξηση των 

φορτίων τα μέλη της κατασκευής αρχίζουν σταδιακά να διαρρέουν 

το ένα μετά το άλλο. Σε κάθε διαρροή η κατασκευή υφίσταται μιά 

μείωση της ακαμψίας της (σταδιακός σχηματισμός πλαστικών 

αρθρώσεων στα τοιχεία, δοκάρια, υποστυλώματα) (βλ. Σχήμα 5.2). 

Με βάση την απόκριση του συστήματος μπορούμε να 

καθορίσουμε μιά καμπύλη χαρακτηριστική της μη γραμμικής 

συμπεριφοράς όπου στον οριζόντιο άξονα απεικονίζεται η 

μετακίνηση της οροφής του πολυβαθμίου συστήματος και στον 

κατακόρυφο η τέμνουσα βάσης. Η καμπύλη ονομάζεται καμπύλη 

ώθησης ή PUSHOVER (βλ. Σχήμα 5.3). 

Η επιλογή της κατανομής των πλευρικών φορτίων είναι ένα 

κρίσιμο στοιχείο στην ανάλυση. Δεν υπάρχει μία μοναδική λύση 

μιά και η κατανομή εξαρτάται αφενός από την συμμετοχή των 

ανωτέρων κανονικών μορφών και αφετέρου από την ίδια την 

ελαστοπλαστική συμπεριφορά (η μεταβολή των ακαμψιών κατά 

την ελαστοπλαστική απόκριση επηρεάζει τις κανονικές μορφές τις 



περιόδους και τα ιδιοσχήματά τους). Μία δυνατότητα που έχουμε 

είναι να γίνουν δύο επιλύσεις με δύο διαφορετικές κατανομές και 

να χρησιμοποιηθεί η περιβάλλουσα των αποτελεσμάτων. 

Αν με το μητρώο Φ χαρακτηρίσουμε το σχήμα της ανηγμένης 

καθ’ύψος κατανομής των φορτίων (μοναδιαία ακραία τιμή στην 

ανώτερη στάθμη), τότε σε κάθε στάθμη το επιβαλλόμενο 

αδρανειακό φορτίο μπορεί να δοθεί από την σχέση: 

iitopi mSAP Φ∗∗=  

όπου mi η μάζα της στάθμης, Φi η συνιστώσα της ανηγμένης 

κατανομής στην στάθμη και SAtop η επιτάχυνση στην ανωτέρα 

στάθμη της κατασκευής. Το αντίστοιχο μητρώο δίνεται από την 

σχέση: 

Φ∗∗= MSAP top  

4. Ισοδύναμο μονοβάθμιο σύστημα και διάγραμμα φέρουσας 

ικανότητας. 

Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε το φάσμα απόκρισης SA-SD 

θα πρέπει η κατασκευή να προσομοιωθεί με ένα ισοδύναμο 

μονοβάθμιο σύστημα. Κατ’αρχάς προσεγγίζουμε την μη γραμμική 

καμπύλη συμπεριφοράς με ένα διγραμμικό ελαστικό-τελείως 

πλαστικό διάγραμμα και εκτιμούμε ένα σημείο διαρροής που 

χαρακτηρίζεται από μία τέμνουσα βάσης Vy και μία αντίσtοιχη 

μετακίνηση στην ανώτατη στάθμη SDy,top ή δy,top. 

Από την στιγμή που έχουμε ορίσει μία ανηγμένη κατανομή 

φορτίων (επιταχύνσεων και μετακινήσεων) καθ’ύψος του φορέα 

έχουμε καταστήσει το σύστημα ενός βαθμού ελευθερίας (όλα τα 

μεγέθη εξαρτώνται από την τιμή που παίρνει η κατανομή στην 

ανώτερη στάθμη). Προσπαθούμε τώρα να υπολογίσουμε το 



μονοβάθμιο σύστημα με μία ισοδύναμη μάζα. Η ισοδύναμη μάζα 

προκύπτει από την σχέση: 

iimm Φ∗=∗Μ∗Φ= ∑Τ∗ 1  

Η δύναμη διαρροής και η αντίστοιχη μετακίνηση του μονοβαθμίου 

Fy και SDy ή δy προκύπτουν από τα Vy και SDy,top με τις παρακάτω 

σχέσεις: 

Γ= y
y

VF    και  Γ= topy
y

SDSD ,  

 

όπου η σταθερά Γ ελέγχει την μετατροπή του πολυβάθμιου 

συστήματος σε ένα ισοδύναμο μονοβάθμιο και προκύπτει από την 

σχέση: 

∑ Φ∗=Γ 2
ii

i

m
m  

Η ελαστική ιδιοπερίοδος του ιδεατού μονοβαθμίου δίνεται από την 

σχέση: 

y

y

F
SDm

T
∗

∗=
∗

∗ π2  

και η επιτάχυνση που αντιστοιχεί στην διαρροή  ∗= m
FSA y

y  

5. Με βάση την μέθοδο που αναφέραμε στο προηγούμενο μάθημα, 

έχοντας το φάσμα, την ιδιοπερίοδο Τ* και την επιτάχυνση SΑy, 

μπορούμε να εκτιμήσουμε την απαιτούμενη πλαστιμότητα και γιά 

το μονοβάθμιο την μέγιστη επιβαλλόμενη μετακίνηση SDm ή δm , 

ανάλογα με την περιοχή του φάσματος στην οποία βρισκόμαστε 

κάθε φορά . 

6. Μετατρέπουμε την μέγιστη μετακίνηση σε μέγιστη μετακίνηση 

στην ανώτερη σταθμη του αρχικού φορέα πολλαπλασιάζοντας την  

SDm με τον συντελεστή Γ . Από την καμπύλη απόκρισης του 



αρχικού φορέα και γιά την τιμή SDm,top βρίσκουμε τις αντίστοιχες 

παραμορφώσεις σε όλα τα σημεία του φορέα και θεωρούμε ότι 

έτσι θα παραμορφωθεί ο φορέας στον συγκεκριμένο σεισμό. 

7. Συγκρίνουμε τις παραμορφώσεις με αυτές που αντιστοιχούν στις 

διάφορες οριακές καταστάσεις: 

Α. Κατάσταση άμεσης χρήσης-κλίση μέχρι 1% 

Τριχοειδείς ρωγμές σε κύρια φέροντα στοιχεία, περιωρισμένη 

διαρροή σε στοιχεία, όχι θραύση σκυροδέματος. 

     Β. Ασφάλεια ζωής – κλίση μέχρι 2% 

Εκτεταμένες βλάβες δοκών, αποκάλυψη οπλισμών, διατμητικές 

ρωγμές-ρωγμές σε κόμβους μικρότερες των 3 χιλιοστών. 

     Γ. Μη κατάρρευση- κλίση μέχρι 4% 

Εκτεταμένες βλάβες, δημιουργία πλαστικών αρθρώσεων σε 

κατακόρυφα στοιχεία, σημαντικές βλάβες σε κοντά 

υποστυλώματα. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΣΧΗΜΑ 5.1 

 

 

 



 
 

ΣΧΗΜΑ 5.2 

 

 

 



 
 

 

ΣΧΗΜΑ 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ 
 

ΑΣΚΗΣΗ 9η 
 
Τριόροφο πλαίσιο συνολικού ύψους 9m βρίσκεται σε  έδαφος κατηγορίας Β 
και έχει σχεδιαστεί με πλαστιμότητα μ=3 γιά σεισμό, που αναμένεται να δώσει 
στην θέση μέγιστη εδαφική ταχύτητα vg= 50 cm/sec με περίοδο T3= 1.0 sec . 
 
Να εκτιμηθεί η μέγιστη τέμνουσα βάσης και η μέγιστη μετακίνηση οροφής 
κατα την διάρκεια του σεισμού σχεδιασμού,η τέμνουσα σχεδιασμού γιά 
υπερντοχή 20% καθώς και η οριακή κατάσταση στην οποία αναμένεται να 
φτάσει η κατασκευή.  
 
Δίνονται  μάζα και  ακαμψία ορόφου,  m=2.5 kN cm-1 sec2 , k=3500 kN cm-1  
 
 

ΑΣΚΗΣΗ 10η 
 
Δίνεται στην ίδια περιοχή τριόροφο με την ίδια μάζα και ακαμψία ορόφου και 
τέμνουσα βάσης σχεδιασμού, όπως και στην προηγούμενη άσκηση. 
 
Αν η κατασκευή διαθέτει υπεραντοχή 40%, να εκτιμηθεί , γιά σεισμό που δίνει 
μέγιστη εδαφική ταχύτητα vg=70 cm/sec με περίοδο T3=1.5 sec, η 
απαιτούμενη πλαστιμότητα της κατασκευής.  
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6. ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ 

 

Ανάλογη με την συμπεριφορά των ανελαστικών συστημάτων 

είναι και η απόκριση των εδαφικών σχηματισμών-αποθέσεων σε 

περίπτωση σεισμού. Οταν ένα ρήγμα σπάσει κάτω από την επιφάνεια του 

εδάφους μέσα στον φλοιό της γης τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν προς 

όλες τις κατευθύνσεις. Λόγω των συνεχών διαθλάσεων η διευθυνση 

διάδοσης των κυμάτων χώρου κοντά στην επιφάνεια καταλήγει να είναι 

κατακόρυφη. Η θεώρηση ότι οι εδαφικές στρώσεις είναι οριζόντιες και η 

διεύθυνση διάδοσης των κυμάτων κατακόρυφη επιτρέπει την προσέγγιση 

του φαινομένου με μια μονοδιάστατη ανάλυση. 

Θεωρούμε την ύπαρξη μιάς εδαφικής απόθεσης στο βάθος της 

οποίας υπάρχει βραχώδες υπόβαθρο. Η περίοδος που αντιστοιχεί στην 

πρώτη κανονική μορφή της εδαφικής στρώσης θεωρείται ως η 

χαρακτηριστική περίοδος και δίνεται από την σχέση: 

s
V
4HT =  

όπου Η είναι το πάχος της εδαφικής στρώσης και Vs η ταχύτητα 

διάδοσης των διατμητικών κυμάτων μέσα στα πρώτα 30 μέτρα της 

εδαφικής στρώσης (βλ. Σχήμα 6.1). Η ταχύτητα αυτή υπολογίζεται με 

δοκιμές Crosshole που γίνονται με δύο γεωτρήσεις όπου στην μία υπάρχει 

ένας πομπός-πηγή κυμάτων και στην άλλη καταγραφικό όργανο. Από τον 

χρόνο άφιξης του εκπεμπομένου κύματος εκτιμάται η ταχύτητα των 

διατμητικών κυμάτων. Η δοκιμή επαναλαμβάνεται καθύψος των 

γεωτρήσεων και έτσι καταστρώνεται ένα προφίλ ταχυτήτων (βλ. Σχήμα 

6.2). Σαν Vs θεωρείται η μέση ταχύτητα στα πρώτα 30 μέτρα των 

γεωτρήσεων.  

 



Η ταχύτητα Vs προκύπτει από την σχέση: 

ρ
GVs =  

όπου G είναι το μέτρο διατμήσεως του υλικού και ρ η πυκνότητά 

του. Η κύρια απόκριση της εδαφικής στρώσης θεωρείται ότι γίνεται στην 

πρώτη ιδιομορφή της. 

Στους κανονισμούς δίνεται η κατηγοριοποίηση των διαφόρων 

εδαφών βάσει των αντίστοιχων ταχυτήτων Vs και των χαρακτηριστικών 

ιδιοπεριόδων τους (βλ. Σχήμα 6.3).  

Η απόκριση της εδαφικής στρώσης είναι ανελαστική που σημαίνει 

ότι η χαρακτηριστική περίοδός της, η ταχύτητα Vs , το μέτρο διάτμησης G 

και η απόσβεση ζ μεταβάλλονται συναρτήσει των επιβαλλομένων 

διατμητικών παραμορφώσεων γ στην ίδια την στρώση. Ετσι η στρώση 

χαρακτηρίζεται από μία αρχική ταχύτητα Vs0 που αντιστοιχεί σε μικρές 

παραμορφώσεις και από την οποία προκύπτει μιά αρχική ιδιοπερίοδος Τ0 , 

και από δύο καμπύλες που ανάλογα με την ποιότητα του εδαφικού υλικού 

δίνουν την μεταβολή του μέτρου διάτμησης G και της απόσβεσης ζ 

συναρτήσει της διατμητικής παραμόρφωσης γ (βλ. Σχήμα 6.4). Οι 

καμπύλες προκύπτουν από εργαστηριακές ή επί τόπου δοκιμές δειγμάτων 

του υλικού. 

 

Περιγραφή ισοδύναμης γραμμικής μεθόδου 

 

 Από την αρχική τιμή της ταχύτητας Vs0 υπολογίζεται, γιά μικρές 

παραμορφώσεις μία αρχική χαρακτηριστική περίοδος Τ0 και μία 

απόσβεση ζ0. Από το φάσμα του εισαγόμενου σεισμού στο βραχώδες 

υπόβαθρο εκτιμάται η μετακίνηση στην επιφάνεια της εδαφικής στρώσης 

και κατ’επέκταση η διατμητική παραμόρφωση γ. Από την τιμή της γ και 



τις καμπύλες G/Go και ζ εκτιμάται μιά νέα τιμή του G  και επομένως της 

Vs και μία τιμή του ζ και της περιόδου Τ. Από τις εκτιμώμενες νέες 

φασματικές τιμές υπολογίζεται η νέα εδαφική μετακίνηση και 

παραμόρφωση γ και η διαδικασία επεναλαμβάνεται μέχρι την τελική 

σύγκλιση. Η σύγκλιση επιτυγχάνεται συνήθως με την τρίτη δοκιμή. 

 
 
T = 4H / Vs  ,    Vs = (G/ ρ)1/2 

 
G/G0 =   0.4375 • cos [π (log γ + 5) / 3]  +  0.5625 
 
   ζ     = - 0.0875 • cos [π (log γ + 5) / 3]  +  0.1125 
 
Οι σχέσεις G/G0 και ζ είναι ενδεικτικές 
 
1η δοκιμή 
 
γ =10-5 , G = G0 , Vs0 , ζ = 2.5% 
 
T0 = 4H / Vs0
 
T0 ⇒ SD(5%) 
 

SD(ζ) = SD(5%) • ζ+2
7  = dg,max 

γ = dg,max / H     
 
2η δοκιμή 
 
Γιά γ ⇒ G / G0  και ζ 
 
T0 / T = ( G/G0 )1/2

 
T ⇒ SD(5%) 

 

SD(ζ) =SD(5%) • ζ+2
7  = dg,max

 
γ = dg,max / H 



 
Οι δοκιμές συνεχίζονται μέχρι να επιτευχθεί σύγκλιση. 
Συνήθως αρκούν τρεις δοκιμές. 
 
Οταν εκτιμηθεί η τελική περίοδος Τ υπολογίζεται η εδαφική 
ταχύτητα και επιτάχυνση. 
 
vg,max = dg,max • 2 π / T 
 
ag,max = vg,max • 2 π / T 
 
 

 

 

 Από αναλύσεις που έχουν γίνει σε διάφορους τύπους εδαφών 

δίδονται καμπύλες μεγέθυνσης της εδαφικής κίνησης γιά διαφορετικές 

ιδιοπεριόδους και μεγέθη σεισμού. Παρατηρούμε ότι γιά μεγάλα 

σεισμικά μεγέθη στην περιοχή μικρών περιόδων ( περιοχή σταθερής 

φασματικής επιτάχυνσης ) η απόκριση της εδαφικής στρώσης είναι 

μικρότερη από την κίνηση του βραχώδους υποβάθρου και στην 

περίπτωση αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το έδαφος φιλτράρει το 

περιεχόμενο της εδαφικής κίνησης σε υψηλές συχνότητες-μικρές 

περιόδους. Αντίθετα στις μεσαίες και μεγάλες περιόδους, στην περιοχή 

σταθερής φασματικής ταχύτητας και μετακίνησης παρατηρείται αύξηση 

της εδαφικής κίνησης σε σχέση με την κίνηση του βραχώδους 

υποβάθρου (βλ. Σχήμα 6.4). 

 Αλλη σημαντική περίπτωση με ιδιαίτερη επαύξηση της εδαφικής 

κίνησης στην επιφάνεια σε σχέση με το βραχώδες υπόβαθρο είναι η 

περίπτωση απόκρισης λεκάνης. Η λεκάνη αποτελείται από αλλουβιακές 

αποθέσεις και βραχώδεις σχηματισμούς που είναι νεώτεροι από τα υλικά 

που τους περιστοιχίζουν. Στις λεκάνες και ειδικά στο όριο τους τα 

κύματα εκλωβίζονται λόγω της γωνίας πρόσπτωσης τους, δεν διαθλώνται 



αλλά ενισχύονται μετά από συνεχείς ανακλάσεις. Χαρακτηριστική 

περίπτωση οι γειτονικές προς την Πάρνηθα περιοχές του λεκανοπεδίου 

Αττικής κατά τον σεισμό του 1999. Τα κύματα στην συνέχεια 

διαδίδονται κατά μήκος της λεκάνης. Αυτή η τοπική ενίσχυση μπορεί να 

αυξήσει την εδαφική κίνηση κατά 50% (βλ. Σχήμα 6.5). Αλλη 

περίπτωση τοπικής ενίσχυσης έχουμε όταν η επιφανειακη διαμόρφωση 

παρουσιάζει κορυφές, βυθίσεις ή πρανή (βλ. Σχήμα 6.6). Και στις 

περιπτώσεις αυτές η εδαφική κίνηση λαμβάνεται επαυξημένη κατά 50%. 
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9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ 
 

ΑΣΚΗΣΗ 11η 
 
 
 
Γεωτεχνική διερεύνηση σε μιά θέση έδωσε εδαφική στρώση πάχους 30 m γιά 
την οποία μετρήθηκε με δοκιμές Crosshole διατμητική ταχύτητα           
Vs0=360 m/sec .Εργαστηριακές δοκιμές έδωσαν τις καμπύλες μεταβολής του 
μέτρου διάτμησης G/G0 και της απόσβεσης  ζ  με την διατμητική 
παραμόρφωση  γ  που επισυνάπτονται. 
 
Η θέση υποβλήθηκε στο επιταχυνσιογράφημα βραχώδους υποβάθρου με το 
φάσμα απόκρισης, γιά απόσβεση 5%, που δίνεται. Θεωρώντας μόνο την 
πρώτη ιδιομορφή να εκτιμηθούν: 
 

- Η μεταβολή της ιδιοπεριόδου και της απόσβεσης της εδαφικής 
στρώσης. 

- Η μέγιστη τιμή της επιτάχυνσης, ταχύτητας και μετακίνησης στην 
επιφάνεια του εδάφους κατά την διάρκεια του σεισμού. 

- Το φάσμα απόκρισης στην επιφάνεια του εδάφους γιά απόσβεση 5%. 
 
 
 

ΑΣΚΗΣΗ 12η 
 
 
 
Να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία θεωρώντας αρχική διατμητική ταχύτητα           
Vs0=240 m/sec . 
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7. ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ-ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στα θέματα του σεισμικού 

κινδύνου (seismic hazard) και της σεισμικής διακινδύνευσης (seismic risk). 

Σαν σεισμική διακινδύνευση ορίζεται το ενδεχόμενο απωλειών κατά την 

διάρκεια ενός σεισμού όπου οι απώλειες μπορεί να είναι ανθρώπινες, υλικές 

ή κοινωνικο-οικονομικές. Σαν σεισμική διακινδύνευση ορίζεται το 

γινόμενο της τρωτότητας επί το πλήθος των στοιχείων που βρίσκονται σε 

διακινδύνευση επί τον σεισμικό κίνδυνο. 

Σαν σεισμικός κίνδυνος ορίζεται το φυσικό γεγονός με μετρούμενα 

μεγέθη, τα οποία μας ενδιαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση πχ. μέγεθος 

σεισμού, ένταση σεισμού, επιτάχυνση,ταχύτητα ή μετακίνηση στο βραχώδες 

υπόβαθρο. Σαν τρωτότητα ορίζεται η αναμενόμενη επίδραση στα 

εκτεθειμένα στον σεισμό στοιχεία που βρίσκονται σε μία εξεταζόμενη θέση, 

πχ. αν ο σεισμικός κίνδυνος σε μία θέση χαρακτηρίζεται από κάποια 

εδαφική επιτάχυνση, τρωτότητα είναι ο αναμενόμενος βαθμός βλάβης 

ανάλογα με το επίπεδο της επιβαλλόμενης επιτάχυνσης τότε σαν σεισμική 

διακινδύνευση χαρακτηρίζεται ο αναμενόμενος βαθμός βλάβης γιά το 

συγκεκριμένο επίπεδο σεισμικού κινδύνου εκφρασμένος με διάφορα 

κριτήρια, όπως πχ. οικονομικό κόστος αποκατάστασης, ζημιά στα αϋλα  ή 

πολιτιστικά αγαθά κλπ.. Ειδικότερα, το κόστος απόκαταστασης εκτιμάται 

σαν ποσοστό της δαπάνης επισκευής σε σχέση με την αντικατάσταση του 

βλαβέντος ακινήτου.  

Στην διατύπωση της συνολικής τρωτότητας συμπεριλαμβάνεται ο 

αριθμός των υπο διακινδύνευση στοιχείων, όπως τα   υπάρχοντα κτίρια, ο 

πληθυσμός , τα δίκτυα ζωής κλπ. Ετσι, παρατηρούμε ότι η τρωτότητα είναι 

αυξημένη σε χώρες του τριτου κόσμου όπου εγκαταλείπονται παραδοσιακές 



τεχνικές δόμησης και κοινωνικές λειτουργίες και αντικαθίστανται με 

καινούργιες χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές και κανονισμοί που 

να εξασφαλίζουν τις προδιαγραφές των νέων εφαρμογών.  

Στόχος των αντισεισμικών είναι η μείωση της διακινδύνευσης μέσω 

της μείωσης αφενός της τρωτότητας και αφετέρου της ορθής εκτίμησης του 

σεισμικού κινδύνου. 

  Στον Ελληνικό κανονισμό (ΕΑΚ 2000) αλλά και σε πολλούς 

άλλους, ο σεισμικός κίνδυνος λαμβάνεται υπόψη με την εκτίμηση ενός 

σεισμικού συντελεστή, δηλαδή μιάς εδαφικής επιτάχυνσης που θεωρείται 

χαρακτηριστική γιά κάθε περιοχή και αντιστοιχεί σε κάποια οριακή 

κατάσταση σχεδιασμού (άμεση λειτουργία, ασφάλεια ζωής ή εξασφάλιση 

έναντι αστοχίας). Στην Ελλάδα η επιτάχυνση αυτή αντιστοιχεί στην 

ασφάλεια ζωής και χαρακτηρίζεται από μιά πιθανότητα να μην ξεπεραστεί 

που ισούται με 10% στα 50 χρόνια, όσο είναι δηλαδή ο μέσος όρος ζωής 

μιάς σύγχρονης τυπικής κτηριακής κατασκευής. 

Προκειμένου να εκτιμηθεί αυτός ο σεισμικός κίνδυνος σε μιά περιοχή 

είναι κατ’αρχήν απαραίτητη η γνώση της σεισμικότητας της περιοχής. Αυτό 

γίνεται με την αποτύπωση των σεισμογόνων ζωνών της περιοχής, όπως 

γνωστά ρήγματα ή περιοχές ιστορικών σεισμικών επικέντρων. Η 

σεισμικότητα κάθε τέτοιας ζώνης χαρακτηρίζεται από μία σχέση 

συχνότητας εμφάνισης σεισμικών γεγονότων που λέγεται σχέση 

Guttenberg-Richter και έχει την ακόλουθη μορφή: 

 

MNlog T β−α=  

 



όπου Ν ο αριθμός των σεισμών μέσα σε ένα χρονικό διάστημα  Τ με 

μέγεθος μεγαλύτερο ή ίσο του Μ. Ο συντελεστής α χαρακτηρίζει την 

συνολική σεισμικότητα της περιοχής, δηλαδή τον συνολικό αριθμό σεισμών 

με μέγεθος μεγαλύτερο του μηδενός, ενώ ο συντελεστής β δίνει την σχέση 

μεταξύ μεγάλων και μικρών σεισμών και είναι ανάλογος της ψαθυρότητας 

του φλοιού στην περιοχή. Οσο πιό μεγάλος είναι ο συντελεστής β, τόσο 

λόγω της σαθρότητας του φλοιού στην περιοχή, η σεισμική ενέργεια τείνει 

να απελευθερώνεται με πολλούς σεισμούς μικρού μεγέθους ενώ στη 

αντίθετη περίπτωση, γιά μικρές τιμές του β, η ενέργεια εκτονώνεται με 

σεισμούς μεγάλου μεγέθους λόγω της μεγαλύτερης αντοχής του φλοιού. 

Γιά την πιθανοτική εκτίμηση του σεισμικού κινδύνου είναι 

απαραίτητη η θεώρηση της κατανομής που ακολουθεί η σεισμικότητα, 

πρέπει, δηλαδή, να προσδιορισθεί η σχέση πιθανοτικής κατανομής της 

εμφάνισης των σεισμικών γεγονότων. Η πιό συνηθισμένη παραδοχή είναι 

ότι τα σεισμικά γεγονότα ακολουθούν την κατανομή Poisson,  δεχόμαστε 

δηλαδή ότι η χρονική εμφάνιση ενός μελλοντικού σεισμού είναι ανεξάρτητη 

από προηγηθέντα γεγονότα. Αν θεωρηθεί σαν γεγονός η εμφάνιση ενός 

σεισμού με μέγεθος μεγαλύτερο ή ίσο του Μ και το γεγονός αυτό έχει 

ετήσια συχνότητα εμφάνισης Ν, τότε η πιθανότητα εμφάνισης Χ γεγονότων 

μέσα σε χρόνο  Τ δίνεται από την σχέση: 

!X
e)TN()X(p

TNX ∗−∗∗
=  

Η εμφάνιση ενός τουλάχιστον γεγονότος ισούται με ένα μείον την 

πιθανότητα μη εμφάνισης γεγονότος γιά Χ=0 και δίνεται από την σχέση: 
TNe1p ∗−−=  



Μία άλλη χαρακτηριστική παράμετρος είναι η περίοδος επαναφοράς 

ενός σεισμικού γεγονότος, δηλαδή ο μέσος χρόνος μέχρι την εμφάνιση του 

επόμενου αντίστοιχου γεγονότος  και δίνεται από τον λόγο: 

N
1Tr =  

όπου Ν είναι η μέση ετήσια συχνότητα εμφάνισης του γεγονότος. 

Τέλος, γιά να προχωρήσουμε σε μία πιθανοτική ανάλυση σεισμικού 

κινδύνου χρειαζόμαστε μία σχέση που να συνδέει το μέγεθος του σεισμού 

και την απόσταση της εξεταζόμενης θέσης από την σεισμική πηγή με 

κάποια παράμετρο της εδαφικής κίνησης λόγω του σεισμού στην 

εξεταζόμενη θέση, συνήθως με την μέγιστη εδαφική επιτάχυνση ή την 

μέγιστη εδαφική ταχύτητα. Οι σχέσεις αυτές ονομάζονται σχέσεις 

απόσβεσης της εδαφικής κίνησης. Γιά την εδαφική επιτάχυνση δίνεται 

χαρακτηριστικά μία σχέση που προτείνεται από τον Παπαζάχο γιά τον 

Ελληνικό χώρο: 

)15Rln(65.1M12.188.3aln Sg +∗−∗+=  

όπου ag  η εδαφική επιτάχυνση σε cm/sec2 και R η απόσταση από την 

σεισμική πηγή.  

Ετσι, γιά μία εξεταζόμενη θέση που απέχει από σεισμική πηγή 

απόσταση R, αν θέλουμε να βρούμε την πιθανότητα υπέρβασης σε χρόνο Τ 

γιά μία επιτάχυνση ag, μπορούμε από την σχέση απόσβεσης να βρούμε το 

μέγεθος Μ που αντιστοιχεί σ’αυτή την επιτάχυνση. Στην συνέχεια 

βρίσκουμε από την σχέση Guttenberg-Richter  την ετήσια συχνότητα 

υπέρβασης Ν γιά το μέγεθος Μ που ισούται με την ετήσια συχνότητα 

υπέρβασης της ag στην εξεταζόμενη θέση. Με την χρήση της κατανομής 

Poisson υπολογίζεται  η πιθανότητα υπέρβασης του μεγέθους Μ και 

κατ’επέκταση της ag στο δεδομένο χρονικό διάστημα Τ.  



Αν υπάρχουν περισσότερες από μία σεισμικές πηγές η διαδικασία που 

ακολουθείται έχει ως εξής. Προσδιορίζεται με την αναφερθείσα μέθοδο η 

ετήσια συχνότητα υπέρβασης γιά κάθε σεισμική πηγή και στην συνέχεια 

υπολογίζεται η συνολική συχνότητα υπέρβασης σαν το άθροισμα των 

επιμέρους συχνοτήτων. Η πιθανότητα υπέρβασης υπολογίζεται απο την 

κατανομή  Poisson  γιά την συνολική συχνότητα. 

Αν υπολογισθούν οι πιθανότητες υπέρβασης γιά διαφορετικές τιμές 

της εδαφικής επιτάχυνσης μποπρεί να καταστρωθεί μία καμπύλη 

εκτίμησης σεισμικού κινδύνου, βάσει της οποίας, με γραμμική παρεμβολή, 

μπορεί να εκτιμηθεί η πιθανότητα υπέρβασης που αντιστοιχεί σε 

συγκεκριμένη εδαφική επιτάχυνση (βλ Σχήμα 7.1).  Με βάση το σχήμα 

φάσματος που προβλέπει ο κανονισμός και την χρήση της επιτάχυνσης που 

αντιστοιχεί σε δεδομένη πιθανότητα σαν τον επιθυμητό σεισμικό 

συντελεστή μπορεί να δοθεί και το φάσμα σχεδιασμού σε μία εξεταζόμενη 

θέση (βλ. Σχήμα 7.2). Ανάλογη διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί και για 

την εδαφική ταχύτητα. 

Υπάρχουν περιπτώσεις που οι σεισμικές πηγές δεν μπορούν να 

προσομοιωθούν σαν σημειακές, αλλά όπως στην περίπτωση μιάς 

εκτεταμμένης περιοχής με σεισμικά επίκεντρα όπου υπάρχει έντονος 

κατακερματισμός με πολλά και διασταυρούμενα ρήγματα, η ευρύτερη 

περιοχή θεωρείται σαν επιφανειακή σεισμική πηγή, ή στην περίπτωση 

γνωστών και εκτεταμμένων ρηγμάτων οπότε το ρήγμα θεωρείται σαν 

γραμμική σεισμική πηγή.  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η ευρύτερη σεισμική πηγή, είτε 

επιφανειακή είτε γραμμική, χωρίζεται σε επιμέρους τμήματα τα οποία 

μπορούν να προσομοιωθούν με σημειακές πηγές. Γιά κάθε επίπεδο 

εδαφικής κίνησης στην εξεταζόμενη θέση υπολογίζεται το αντίστοιχο 



μέγεθος σεισμού στην σημειακή πηγή και η αντίστοιχη ετήσια 

συχνότητα εμφάνισης. Οι επιμέρους συχνότητες αθροίζονται και 

ακολουθείται η γνωστή διαδικασία γιά την εκτίμηση της πιθανότητας 

υπέρβασης σε δεδομένο χρονικό διάστημα. 

Μιά αντίστροφη διαδικασία είναι η διάζευξη του σεισμικού 

κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή, γιά μιά δεδομένη στάθμη πχ. εδαφικής 

επιτάχυνσης με συγκεκριμένη πιθανότητα υπέρβασης σε χρονικό διάστημα 

Τ, προσπαθούμε με βάση την σεισμικότητα της περιβάλλουσας περιοχής να 

εκτιμήσουμε τους πιό πιθανους συνδυασμούς μεγέθους σεισμού Μ σε 

απόσταση R  που θα μας δώσουν αντίστοιχες τιμές εδαφικής κίνησης στην 

εξεταζόμενη θέση. 

 Γνωρίζοντας τις πιθανές σεισμικές πηγές στην περιοχή, βρίσκουμε 

τους συνδυασμους M,R  που έχουν την μεγαλύτερη ετήσια συχνότητα 

εμφάνισης και θεωρούμε ότι αυτά είναι τα πιό πιθανά σενάρια σεισμικών 

γεγονότων που θα δώσουν στην εξεταζόμενη θέση την τιμή της εδαφικής 

κίνησης που επιλέξαμε (βλ. Σχήμα 7.3). Συχνά επιλέγεται ένα σενάριο 

μακρινού μεγάλου σεισμού και ένα γιά κοντινό σεισμό μεσαίου μεγέθους. 

Με βάση τα σενάρια που επιλέγησαν είναι δυνατόν να επιλεγούν από τις 

διεθνείς βάσεις δεδομένων αντίστοιχοι σεισμοί σε αποστάσεις ανάλογες με 

αυτές που θεωρήθηκαν και με καταγραφές που αντιστοιχούν σε εδαφικές 

συνθήκες σχετικές με αυτές της εξεταζόμενης θέσης. Στην περίπτωση που 

δεν υπάρχουν καταγραφές σε αντίστοιχα εδάφη υπάρχει η δυνατότητα με 

κατάλληλα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστού (πχ. SHAKE) να γίνει 

αναγωγή μιάς καταγραφής στο βραχώδες μητρικό πέτρωμα και στην 

συνέχεια στην επιφάνεια μιάς εδαφικής στρώσης ανάλογης με αυτήν της 

εξεταζόμενης θέσης. 



Αλλη δυνατότητα είναι η σύνθεση τεχνητών επιταχυνσιογραφημάτων 

με την χρήση του φάσματος σχεδιασμού που αντιστοιχεί στην εξεταζόμενη 

θέση. Απαιτείται εκτός από το δεδομένο φάσμα και μία εκτίμηση της 

διάρκειας της ισχυρής εδαφικής κίνησης ώστε να εκτιμηθεί μία 

περιβάλλουσα της χρονοιστορίας του εδαφικού κραδασμού. 

Μία ιδιαίτερη περίπτωση που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο η 

περιοχή σεισμικών πηγών να δίνει, πέραν της κατανομής για τα υπόλοιπα 

σεισμικά μεγέθη, σεισμούς με κάποιο σχετικά μεγάλο μέγεθος και με 

αυξημένη συχνότητα εμφάνισης. Στην περίπτωση αυτή θεωρούμε ότι η 

περιοχή προσδιορίζεται από την εμφάνιση αυτού του λεγόμενου 

χαρακτηριστικού σεισμού (βλ. Σχήμα 6.4 άνω). 

Εκτός από την περίπτωση πιθανοτικής εκτίμησης του σεισμικού 

κινδύνου υπάρχει και η ντετερμινιστική αντιμετώπιση που χρησιμοποιείται 

σε περιπτώσεις κατασκευών μεγάλης σπουδαιότητας και με μεγάλη 

διάρκεια ωφέλιμης ζωής. Στην περίπτωση αυτή γίνεται προσπάθεια 

καθορισμού του μέγιστου δυνατού σεισμού στην ελάχιστη πιθανή 

απόσταση και γιά κάθε ενδεχόμενη σεισμική πηγή εξετάζεται το 

δυσμενέστερο σενάριο (βλ. Σχήμα 6.5). 

Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι κάθε οριακή κατάσταση γιά τις 

εξεταζόμενες κατασκευές, ανάλογα με την σπουδαιότητά τους, 

χαρακτηρίζεται από μιά δεδομένη πιθανότητα υπέρβασης του σεισμικού 

κινδύνου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μιά αντίστοιχη περίοδο 

επαναφοράς (βλ. Σχήμα 6.4 κάτω).   

 

 

 

 



 
 
 
ΣΧΗΜΑ 8.1 



 
 
 
ΣΧΗΜΑ 8.2 



 
 
 
ΣΧΗΜΑ 8.3 



 
 
 
ΣΧΗΜΑ 8.4 
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9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ 
 

ΑΣΚΗΣΗ 13η 
 
 Δίδεται σεισμική ζώνη εμβαδού  10000  km2 γύρω από  την  θέση  έργου Θ. 
Η σεισμικότητα της ζώνης δίνεται από την σχέση logNΤ = 8 - M, γιά 
διάστημα Τ=100 χρόνια. Ζητούνται: 
 
- Η μέση ετήσια συχνότητα και η περίοδος επαναφοράς γιά υπέρβαση του 
μεγέθους Μ=8 μέσα στην   σεισμική ζώνη. 
- Η μέση περίοδος επαναφοράς γιά υπέρβαση του ιδίου μεγέθους μέσα σε 
επιφάνεια ακτίνας 40 km γύρω από την θέση Θ. 
- Το σεισμικό μέγεθος του οποίου η υπέρβαση μέσα σε ακτίνα 40 km από 
την θέση Θ , έχει την ίδια περίοδο επαναφοράς με αυτή του πρώτου 
ερωτήματος . 
 

ΑΣΚΗΣΗ 14η 
 

 Σεισμική ζώνη περιλαμβάνει τις σεισμικές πηγές Α και Β. Οι δύο σεισμικές     
πηγές έχουν την ίδια ετήσια σεισμικότητα που δίνεται από την σχέση          
logN = 5 – M και ισαπέχουν της θέσης του έργου Θ κατά 50 km. 
Ζητούνται: 

 
- Η σχέση  πού δίνει την ετήσια σεισμικότητα της σεισμικής ζώνης. 
- Η πιθανότητα υπέρβασης εδαφικής επιτάχυνσης α=200 cm/sec2 στα 50 
χρόνια στην θέση Θ. 
- Η εδαφική επιτάχυνση με πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια 
στην θέση Θ και η αντίστοιχη περίοδος επαναφοράς. 

 
ΑΣΚΗΣΗ 15η 

 
Αν στην προηγούμενη άσκηση η πηγή Α απείχε 60 και η πηγή Β 40 km από 
την θέση Θ , να εκτιμηθούν: 
 
- Η πιθανότητα υπέρβασης εδαφικής επιτάχυνσης α=200 cm/sec2 στα 50 
χρόνια στην θέση Θ και η αντίστοιχη περίοοδος επαναφοράς. 
- Η εδαφική επιτάχυνση με πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια στην 
θέση Θ.  
 



9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ 
 

 
ΑΣΚΗΣΗ 16η 

 
Η θέση κατασκευής μιάς εργοστασιακής μονάδας με διάρκεια ζωής 50 χρόνια, 
περιβάλλεται από μιά σεισμική ζώνη ακτίνας 200 km , σε οποιαδήποτε 
τοποθεσία της οποίας μπορούν να συμβούν σεισμοί με την ίδια πιθανότητα και 
στην οποία ο μέγιστος αναμενόμενος σεισμός είναι μεγέθους Ms=6.4 . Η ετήσια 
σεισμικότητα της σεισμικής ζώνης δίνεται από την σχέση: 
 

log ( N ) = 7.1 - Ms
 
Προκειμένου να εκτιμηθεί ο σεισμικός κίνδυνος στην εξεταζόμενη θέση , η 
σεισμική ζώνη χωρίζεται σε τετράγωνα διαστάσεων 2km x 2km , με την 
εξεταζόμενη θέση να βρίσκεται στο κέντρο ενός των τετραγώνων. Η σεισμική 
δραστηριότητα μέσα σε κάθε τετράγωνο θεωρείται συγκεντρωμένη σε μία εστία 
στο κέντρο του τετραγώνου. Με την χρήση αυτού του μοντέλου, να υπολογισθεί η 
πιθανότητα υπέρβασης μέσα σε 50 χρόνια της εδαφικής επιτάχυνσης 0.50g στην 
εξεταζόμενη θέση.   
  

ΑΣΚΗΣΗ 17η 
 

Η θέση κατασκευής ενός έργου περιβάλλεται από μιά σεισμική ζώνη ακτίνας 40 
km στην οποία αναμένεται χαρακτηριστικός σεισμός μεγέθους 6.0 με περίοδο 
επαναφοράς 10 χρόνια. Επίσης η θέση του έργου βρίσκεται σε απόσταση 20 km 
κάθετα από το μέσο ρήγματος μήκους 40 km στο οποίο αναμένεται 
χαρακτηριστικός σεισμός μεγέθους 7.5 με περίοδο επαναφοράς 100 χρόνια. 
Ζητούνται: 
 
-η περίοδος επαναφοράς επιταχύνσεων 0.05 , 0.25 και 0.50 g στην θέση του 
έργου  
-η πιθανότητα υπέρβασης της επιτάχυνσης 0.50 g στα 50 χρόνια στην θέση του 
έργου.  
 

ΑΣΚΗΣΗ 18η 
 

Η θέση  ενός έργου βρίσκεται στο μέσον δύο ρηγμάτων που έχουν το καθένα 
μήκος 40 km. Στο ένα ρήγμα αναμένεται χαρακτηριστικός σεισμός μεγέθους 6.0 
με περίοδο επαναφοράς 10 χρόνια και στο άλλο χαρακτηριστικός σεισμός 
μεγέθους 7.0 με περίοδο επαναφοράς 100 χρόνια. Ζητούνται: 
 
-η περίοδος επαναφοράς και η πιθανότητα υπέρβασης στα 50 χρόνια 
επιταχύνσεων 0.15 και 0.50 g στην θέση του έργου.   
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