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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το άρθρο παρουσιάζει µια αυτοµατοποιηµένη µεθοδολογία για την εκπόνηση µικρο-
ζωνικών µελετών σεισµικής επικινδυνότητας, η οποία στηρίζεται στη συνεργασία µιας βάσης 
γεωτεχνικών δεδοµένων (από γεωτρήσεις και επιτόπου δοκιµές), ενός GIS που χρησιµοποιείται 
αµιγώς για δηµιουργία ψηφιακών χαρτών και ενός κώδικα Η/Υ για τον υπολογισµό ποσοτικών 
δεικτών σεισµικής απόκρισης του εδάφους. Ο κώδικας επεξεργάζεται στοιχεία από τη βάση γεω-
τεχνικών δεδοµένων, καθώς και τεχνικο-γεωλογικά, σεισµολογικά στοιχεία, και εκτελεί αναλύσεις 
σεισµικής εδαφικής απόκρισης µέσω πολυ-παραµετρικών σχέσεων που αναπαράγουν τα 
αποτελέσµατα της ισοδύναµα-γραµµικής µεθόδου. Ως τυπική εφαρµογή παρουσιάζεται η 
µικροζωνική µελέτη σεισµικής επικινδυνότητας του ∆ήµου Άνω Λιοσίων. 
 
ABSTRACT: This paper presents an automated methodology for performing seismic microzonation 
studies, which is based on the cooperation of a geotechnical database (with data from boreholes 
and insitu tests), a GIS that is being used only for digital mapping and a computer code for the 
calculation of quantitative indices of the seismic ground response. The code processes data from 
the geotechnical database, along with engineering geological and seismological input and 
executes seismic ground response analyses via multi-variable relations that duplicate successfully 
the results of the equivalent linear method. As a typical application, the seismic microzonation 
study for Ano Liossia Municipality is presented. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο ορισµός ζωνών σεισµικής επικινδυνότητας 
σε αστικές περιοχές (Mικροζωνική Mελέτη ή 
Μ.Μ.) είναι το πρώτο αλλά το σηµαντικότερο 
βήµα για το σχεδιασµό της αντισεισµικής 
προστασίας πολεοδοµικών συγκροτηµάτων. 
Στην πράξη, µια τέτοια µελέτη εκτελείται σε 
τρία (3) βήµατα: 

Βήµα 1: Συλλογή και επεξεργασία σεισµο-
λογικών, τεκτονικών, γεωλογικών γεωτεχνι-
κών, γεωφυσικών και τοπογραφικών στοιχεί-
ων, µε στόχο την κατάστρωση της εδαφικής 
τοµής της περιοχής µελέτης σε δεδοµένο 
σεισµο-τεκτονικό περιβάλλον. 

Βήµα 2: Εκτίµηση για κάθε θέση της 
περιοχής µελέτης όλων των εκφάνσεων της 
σεισµικής εδαφικής απόκρισης, ήτοι: 
(α) των ελαστικών φασµάτων απόκρισης, λαµ-

βάνοντας υπόψη την επίδραση του 
εδάφους και της τοπογραφίας 

(β) του δυναµικού ρευστοποίησης και των συ-
νοδών φαινοµένων (π.χ. πλευρική εξά-
πλωση, καθιζήσεις), 

(γ)  την πιθανότητα αστοχίας πρανούς, και 
(δ) την περίπτωση επιφανειακής διάρρηξης 

ενεργών ρηγµάτων εντός της περιοχής 
µελέτης. 
Βήµα 3: ∆ηµιουργία (ψηφιακών) χαρτών 

µεταβολής παραµέτρων σεισµικής έντασης 
(π.χ. της µέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης amax). 



∆εδοµένου ότι τα δεδοµένα και τα αποτελέ-
σµατα µιας Μ.Μ. συναρτώνται µε τη 
γεωγραφική τους θέση, η χρήση Γεωγραφικού 
Συστήµατος Πληροφοριών (Geographic 
Information System, GIS) προβάλλει ως 
ιδιαίτερα ελκυστική. Σε πρώτη προσέγγιση, το 
GIS µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 
δηµιουργία ψηφιακών χαρτών, δηλαδή στο 
Βήµα 3 της Μ.Μ. Όµως η καρδιά της µελέτης, 
δηλαδή τα Βήµατα 1 και 2 συνήθως 
εκτελούνται εξωτερικά του GIS.   

Προσπάθειες προς πιο αυτοµατοποιηµένη 
εκτέλεση Μ.Μ. µε χρήση GIS έχουν µόλις 
αρχίσει να εµφανίζονται στη βιβλιογραφία (π.χ. 
Zonno et al 2003). Όµως, οι προτεινόµενες 
µεθοδολογίες δεν έχουν ακόµη γενική χρήση. 
Η µεθοδολογία αυτοµατοποιηµένης εκτέλεσης 
Μ.Μ. που παρουσιάζεται εδώ είναι απαλ-
λαγµένη σε σηµαντικό βαθµό από αυτό τον 
περιορισµό. 
 
2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Με στόχο την αυτοµατοποίηση, η προτεινό-
µενη µεθοδολογία επικεντρώνεται απλοποιη-
τικά, επί του παρόντος, στο πιο σηµαντικό 
χαρακτηριστικό της σεισµικής απόκρισης, 
δηλαδή τη γεωγραφική διαφοροποίηση των 
ελαστικών φασµάτων απόκρισης.  

Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται το διάγραµµα 
ροής της µεθοδολογίας, η οποία χρησιµοποιεί 
ως δεδοµένα εισόδου: 
− Μια γεωτεχνική µελέτη (βάση [i] στο Σχ. 1), 

µε δεδοµένα από γεωτρήσεις, επιτόπου και 
εργαστηριακές δοκιµές, 

− Μια τεχνικο-γεωλογική µελέτη (βάση [ii] στο 
Σχ. 1), µε τη γεωλογική διαστρωµάτωση σε 
όρους υψοµέτρων και βαθών, και  

− Μια σεισµολογική (ή σεισµο-τεκτονική) 
µελέτη (βάση [iii] στο Σχ. 1), µε τις σεισµικές 
παραµέτρους σχεδιασµού της περιοχής 
µελέτης. 
∆ιευκρινίζεται, ότι η αυτοµατοποίηση προϋ-

ποθέτει την παρουσίαση των ανωτέρω 
µελετών σε µορφή βάσεων δεδοµένων. Στη 
συνέχεια, η σύνδεση των βάσεων µε ένα GIS, 
δίνει τη δυνατότητα γραφικής επιλογής 
δεδοµένων µόνο εντός της περιοχής µελέτης. 
Συγκεκριµένα, η γραφική αυτή δυνατότητα για 
τις βάσεις [i] και [ii] οδηγεί στην επιλογή Ν 
θέσεων γεωτρήσεων ή/και επιτόπου γεω-
τεχνικών δοκιµών (π.χ SPT) ή γεωφυσικών 
µετρήσεων (π.χ Crosshole). 

Σύµφωνα µε το Σχήµα 1, µετά την επιλογή 
δεδοµένων η  µεθοδολογία προχωρεί στον 
ορισµό της εδαφικής τοµής, το οποίο δεν είναι 

γεωγραφικά συνεχές, αλλά καταστρώνεται 
ξεχωριστά για κάθε µία από τις N διακριτές 
θέσεις. Αντίστοιχα, και η σεισµική απόκριση 
του εδάφους εκτιµάται ξεχωριστά (βλέπε 
βρόχο j = 1 έως N στο Σχ. 1). 

Η εκτίµηση της σεισµικής απόκρισης του 
εδάφους γίνεται µε βάση τις πολυ-
παραµετρικές σχέσεις των Bouckovalas & 
Papadimitriou (2003, 2005). Πέραν της 
εδαφικής τοµής, οι σχέσεις χρειάζονται 
σεισµικές παραµέτρους (σχεδιασµού) που 
εισάγονται από τη βάση [iii]. Εδώ, οι σεισµικές 
παράµετροι θεωρούνται οµοιόµορφες στην 
περιοχή µελέτης, και για το λόγο αυτό η 
εισαγωγή δεδοµένων από τη βάση [iii] γίνεται 
πριν την έναρξη των υπολογισµών για τις Ν 
θέσεις. 

Πέραν των Ν θέσεων µε γνωστά γεωτεχνικά 
στοιχεία, ακριβείς ψηφιακοί χάρτες µεταβολής 
της σεισµικής απόκρισης προϋποθέτουν την 
απεικόνιση και της περιοχής όπου το υπό-
βαθρο αναδύεται στην επιφάνεια. Έτσι, η αυτό-
µατοποιηµένη µεθοδολογία εισάγει επιπλέον M 
διακριτές θέσεις ανάδυσης του γεωλογικού 
υποβάθρου. Οι θέσεις αυτές έχουν δεδοµένη 
σεισµική απόκριση, αυτή του σεισµικού 
υποβάθρου που ορίζεται από τα δεδοµένα της 
βάσης [iii]. Έτσι, η εισαγωγή τους στη µελέτη 
δεν κάνει χρήση των σχέσεων σεισµικής 
απόκρισης. 

Ολοκληρώνοντας όλες τις ανωτέρω εργα-
σίες, η µεθοδολογία εξάγει τα αποτελέσµατα 
των αναλύσεων στο περιβάλλον GIS στη 
µορφή ενός πίνακα, ονόµατι output, µε N+M 
σειρές και ένα µεγάλο αριθµό στηλών που 
αντιστοιχούν στις συντεταγµένες των εν λόγω 
θέσεων, καθώς και σε µια σειρά δεδοµένων και 
αποτελεσµάτων, ήτοι: 
− στο πάχος του εδάφους H(m) πάνω από το 

σεισµικό υπόβαθρο,  
− στη γραµµική (ελαστική) εδαφική ιδιο-

περίοδο TS,o(s), 
− στη µη-γραµµική εδαφική ιδιοπερίοδο TS(s), 
− στο λόγο εδαφικής «ενίσχυσης» της µέγι-

στης επιτάχυνσης Aa, ή στη µέγιστη εδαφική 
επιτάχυνση amax = Aa ab

max (όπου ab
max είναι 

η µέγιστη επιτάχυνση στο αναδυόµενο 
υπόβαθρο), 

− στο λόγο εδαφικής «ενίσχυσης» της µέγι-
στης ταχύτητας Av, ή στη µέγιστη εδαφική 
ταχύτητα vmax = Av vb

max (όπου vb
max είναι η 

µέγιστη ταχύτητα στο αναδυόµενο υπό-
βαθρο), 

− στη φασµατική επιτάχυνση Sa (για 
απόσβεση 5%) σε επιλεγµένες ιδιο-
περιόδους κατασκευής Tstr. 



∆Ε∆ΟΜΕΝΑ από [i]
(N διακριτές θέσεις)

πίνακες: geological, geotechnical
    geophys-c, geophys-d

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ από [ii]
πίνακας: strata

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ από [iii] ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
από [iii]

j=N ?

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
για  N+M  θέσεις
πίνακας: output

Θέση  j=1

Ε∆ΑΦΙΚH TOMH
για τη θέση  j

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΘΕΣΗΣ
από εδαφική τοµή 

της θέσης  j

ΠΟΛΥ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ 

για τη θέση  j

ΕΠΙΛΟΓΗ  M  θέσεων
Αναδυόµενου Υποβάθρου 

από [ii]

ΟΧΙ

ΝΑΙ

[i]   Γεωτεχνική
[ii]   Τεχνικο-Γεωλογική
[iii]   Σεισµολογική

ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

j=j+1

 
 

Σχήµα 1. ∆ιάγραµµα ροής κώδικα αυτοµατοποιηµένης εκπόνησης M.M. µε χρήση GIS.  
Figure 1.  Flow chart of code for automated execution of GIS-aided seismic microzonation studies 
 
H εξαγωγή του πίνακα output ολοκληρώνει το 
Βήµα 2 της M.M. Στη συνέχεια, στο Βήµα 3, 
δηµιουργούνται ψηφιακοί χάρτες στο 
περιβάλλον GIS χρησιµοποιώντας τις τεχνικές 
τριγωνισµού που αυτό προσφέρει. Λεπτοµέ-
ρειες επί του κώδικα Η/Υ που υλοποιεί το 
διάγραµµα ροής του Σχήµατος 1 δίνονται από 
τους Papadimitriou et al (2006). Επισηµαίνεται 
ότι η επιλογή της γλώσσας προγραµµατισµού 
δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς η αυτοµατο-
ποιηµένη µεθοδολογία εκτελείται µε εκτελέσιµο 
αρχείο εξωτερικά προς το περιβάλλον GIS και 
τις βάσεις [i], [ii] και [iii]. 
 
3. ΜΟΡΦΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 
 
Η αυτοµατοποιηµένη µεθοδολογία χρησιµο-
ποιεί δεδοµένα από τρεις (3) βάσεις 
δεδοµένων. Εδώ, η γεωτεχνική βάση 
δεδοµένων [i] ονοµάζεται HELGEORDAS 
(Αντωνίου 2003), έχει σχεσιακή δοµή και 
περιέχει γεωγραφικά, γεωλογικά, γεωτεχνικά 
και γεωφυσικά δεδοµένα. Τα απαραίτητα δεδο-
µένα από τη βάση [i] εξάγονται σε µορφή 

πινάκων µε κατάλληλα ερωτήµατα µε χρήση 
Structured Query Language (SQL). Πιο 
συγκεκριµένα: 
(α) Τα γεωλογικά δεδοµένα εξάγονται στον 

πίνακα geological, όπου περιέχεται η θέση, 
το πάχος και το βάθος κάθε γεωτεχνικής 
υπο-στρώσης µε περιγραφή κατά AUSCS. 

(β) Τα γεωτεχνικά δεδοµένα εξάγονται στον 
πίνακα geotechnical, όπου περιέχεται η 
θέση, το βάθος, και ο αριθµός κτύπων NSPT 
κάθε δοκιµής SPT. 

(γ) Τα γεωφυσικά δεδοµένα εξάγονται σε δύο 
(2) διαφορετικούς πίνακες: geophys-d για 
δεδοµένα από δοκιµές που δίνουν 
σηµειακές µετρήσεις των ταχυτήτων 
διατµητικών κυµάτων VS και κυµάτων 
πίεσης VP (π.χ Crosshole) και geophys-c 
για δεδοµένα από δοκιµές που δίνουν 
συνεχείς µετρήσεις των VS και VP (π.χ 
Downhole ή SASW). 

Στην προτεινόµενη µεθοδολογία, η τεχνικο-
γεωλογική βάση δεδοµένων [ii] χρησιµοποιείται 
για τη δηµιουργία ψηφιακού γεωλογικού χάρτη 
και τον ορισµό M θέσεων αναδυόµενου 



υποβάθρου. Επιπλέον, από τη βάση αυτή 
εξάγεται συµπληρωµατικά και η γεωλογική 
διαστρωµάτωση για τις Ν θέσεις στη µορφή 
του πίνακα strata, που είναι αντίστοιχος µε τον 
πίνακα geological τον οποίο συµπληρώνει. 

Τέλος, η σεισµολογική βάση [iii] χρησιµο-
ποιείται για την εξαγωγή των σεισµικών 
παραµέτρων, δηλαδή των παραµέτρων της 
χρονοϊστορίας επιτάχυνσης στο αναδυόµενο 
υπόβαθρο, που είναι: α) η µέγιστη επιτάχυνση 
ab

max, β) η δεσπόζουσα περίοδος Te και γ) ο 
αριθµός σηµαντικών κύκλων n. 
 
4. ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ 
 
Μετά την εισαγωγή των δεδοµένων από τις 
βάσεις [i], [ii] και [iii], ο κώδικας εκτιµά τη 
µεταβολή της ταχύτητας VS µέχρι το βάθος Η, 
όπου ορίζεται το σεισµικό υπόβαθρο. Σύµφω-
να µε το Σχ. 1, η ανωτέρω διαδικασία γίνεται 
ξεχωριστά για κάθε µία από τις Ν θέσεις. 

Αν µια θέση j έχει µετρήσεις της VS (πίνακες 
geophys-c ή/και geophys-d), τότε η εδαφική 
τοµή (σε όρους VS) καταστρώνεται επί τη βάση 
αυτών. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες µετρήσεις, 
τότε η εδαφική τοµή εκτιµάται εµµέσως επί τη 
βάση της στρωµατογραφίας, των κτύπων NSPT 
και εµπειρικών σχέσεων VS–NSPT. Ο κώδικας 
δίνει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ καθιερω-
µένων τέτοιων σχέσεων από τη βιβλιογραφία 
(π.χ Imai & Tonuchi 1982), αλλά και της 
εισαγωγής (εκ µέρους του χρήστη) µιας αντί-
στοιχης σχέσης, πιθανώς τοπικού χαρακτήρα. 

Ιδανικά, το σεισµικό υπόβαθρο συµπίπτει 
µε το γεωλογικό υπόβαθρο. Στην πράξη όµως, 
το πρώτο βρίσκεται σε βάθος H µικρότερο ή 
ίσο του δεύτερου, λόγω παρεµβολής µια στρώ-
σης εξαλλοίωσης µεταβλητού πάχους. Έτσι, 
για τον ορισµό του Η, ο κώδικας χρησιµοποιεί 
πρωτευόντως την εδαφική τοµή (σε όρους VS) 
και δευτερευόντως τους πίνακες geological και 
strata. Συγκεκριµένα, η πρώτη προσέγγιση του 
Η ορίζεται εκεί όπου η ταχύτητα VS γίνεται 
συστηµατικά µεγαλύτερη των 400m/s και 
εµφανίζεται απότοµη µεταβολή στις τιµές της 
VS, δηλ. σε διεπιφάνεια όπου η VS της άνω 
στρώσης είναι µικρότερη από 50% της τιµής 
της κάτω. Aν δεν υπάρχει τέτοια έντονη 
µεταβολή στις τιµές VS, το βάθος Η ορίζεται 
εκεί όπου οι τιµές VS γίνονται συστηµατικά 
µεγαλύτερες από 0.8Vb, όπου Vb είναι η τιµή 
της ταχύτητας VS στο υπόβαθρο 

Με δεδοµένη την εδαφική τοµή (σε όρους 
VS) και το βάθος Η, ο κώδικας προχωρά στην 
εκτίµηση της ιδιοπεριόδου TS,o µε βάση την 
απλουστευµένη µέθοδο Rayleigh (Biggs 

1965). Η ανωτέρω διαδικασία είναι πιο ακριβής 
από άλλες ευρέως χρησιµοποιούµενες µεθο-
δολογίες εκτίµησης της ΤS,o είτε επί τη βάση 
της µέσης ταχύτητας διατµητικών κυµάτων είτε 
επί τη βάση του χρόνου διάδοσης των κυµά-
των S εντός της εδαφικής στήλης πάχους Η. 

Σύµφωνα µε το Σχ. 1, µετά τον ορισµό των 
ΤS,o, H, VS,o = 4H/TS,o ο κώδικας προχωρεί 
στην ανάλυση της σεισµικής απόκρισης κάθε 
µίας από τις Ν θέσεις, µε χρήση των σχέσεων 
που παρουσιάζονται στην παράγραφο 5. 
 
5. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ 

ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ 
 
Οι πολυ-παραµετρικές σχέσεις που χρησι-
µοποιούνται βασίζονται σε στατιστική επεξερ-
γασία δεδοµένων και αποτελεσµάτων από 
πλέον των 700 αριθµητικών αναλύσεων 1∆ 
µετάδοσης κυµάτων που εκτελέσθηκαν µε την 
ισοδύναµα-γραµµική µέθοδο Shake91 (Idriss 
and Sun 1992). Οι σχέσεις αυτές έχουν 
αποδειχθεί ικανές να αναπαράγουν τα αποτε-
λέσµατα της ισοδύναµα-γραµµικής µεθόδου. 
Εδώ οι σχέσεις απλώς παρατίθενται, καθώς 
λεπτοµέρειες επ’ αυτών και επί της αξιοπιστίας 
τους αναφέρονται στους Bouckovalas & 
Papadimitriou (2003, 2005). 

Κατ΄ αρχήν εκτιµάται η ιδιοπερίοδος ΤS: 
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Η ιδιοπερίοδος ΤS στη συνέχεια χρησιµο-
ποιείται για τον ορισµό του λόγου εδαφικής 
«ενίσχυσης» της µέγιστης επιτάχυνσης Aa: 
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( )Sb TT57.005.1C a,2 +=           (2γ) 

 
όπου Τb είναι η ιδιοπερίοδος στήλης του 
σεισµικού υποβάθρου µε το ίδιο πάχος 
(=4Η/Vb). Η σχέση για το Αv είναι παρόµοια: 
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( )Sb TT598.0087.1C v,2 +=            (3γ) 

 
Στη συνέχεια, οι σχέσεις επικεντρώνονται στο 
ελαστικό φάσµα απόκρισης Sa για 5% 
απόσβεση. Συγκεκριµένα, ο λόγος ελαστικής 
φασµατικής «ενίσχυσης» ΑSa ορίζεται ως ο 
λόγος του σχετικού φάσµατος στην επιφάνεια 
προς αυτό στο αναδυόµενο υπόβαθρο. Η τιµή 
του ΑSa για ιδιοπερίοδο κατασκευής Τstr = 0 
ισούται µε Αa (βλέπε σχέση 2), συνεπώς το 
ενδιαφέρον εστιάζεται στον κανονικοποιηµένο 
λόγο ΑSa* = ΑSa / Aa (σχέση 4): 
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όπου ASa,p* και ASa,r* είναι η µέγιστη και η 
παραµένουσα τιµή του ASa* οι οποίες αναµέ-
νονται για Tstr/TS = 1 (συντονισµός εδάφους – 
κατασκευής) και Tstr/TS → ∞, αντίστοιχα. Η τιµή 
του ΑSa,p* δίνεται από τη σχέση (5): 
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όπου οι σχέσεις (5α) and (5γ) ισχύουν για 
TS/Te < 1 και TS/Te > 4 αντίστοιχα, ενώ η σχέση 
(5β) ισχύει για 1 ≤ TS/Te ≤ 4. Αντίστοιχα, και η 
τιµή του ASa,r* έχει τη µορφή (σχέση 6): 
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όπου οι σχέσεις (6α) και (6γ) ισχύουν για TS/Te 
< 1 και TS/Te > 6 αντίστοιχα, ενώ η σχέση (6β) 
ισχύει για 1 ≤ TS/Te ≤ 6.  

Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω σχέσεις έχουν 
τυπική απόκλιση του σχετικού λάθους από 
±20% έως ±26%, σε σύγκριση µε την 
ισοδύναµα-γραµµική µέθοδο. 
 
6. ΤΥΠΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ  
 
Ως µια τυπική εφαρµογή της προτεινόµενης 
µεθοδολογίας παρουσιάζεται η µικροζωνική 
µελέτη σεισµικής επικινδυνότητας για το ∆ήµο 
Άνω Λιοσίων. Προκαταρκτικά αποτελέσµατα 
από την παρούσα εφαρµογή παρουσιάσθηκαν 
από τους Papadimitriou et al (2004), ενώ η 
πλήρης παρουσίαση γίνεται από τους 
Papadimitriou et al (2006). 

Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται ο ψηφιακός 
γεωλογικός χάρτης της περιοχής, µε βάση την 
τεχνικο-γεωλογική µελέτη (βάση [ii]). Παρατη-
ρείται ότι η περιοχή µελέτης έχει έκταση 10km2 
περίπου, χαρακτηρίζεται από µια ήπια κλίση 
προς τα βόρειο-δυτικά και κυκλώνεται από 
αναδυόµενους βραχώδεις σχηµατισµούς, τους 
ασβεστόλιθους της Πάρνηθας και του Αιγάλεω 
και τις µάργες προς τα ανατολικά. Το έδαφος 
στα Άνω Λιόσια αποτελείται κυρίως από Πλει-
στοκαινικούς κώνους κορηµάτων, οι οποίοι 
υπέρκεινται µαργών ή ασβεστολίθων, (γεωλο-
γικό υπόβαθρο της περιοχής). Σε όλες τις 
θέσεις το έδαφος θεωρείται Κατηγορίας Α ή Β 
κατά τον ΕΑΚ (2000) και συναντά το γεωλογικό 
υπόβαθρο σε βάθη µικρότερα των 30 – 35m. 

Η γεωτεχνική πληροφορία στην παρούσα 
εφαρµογή εισήχθη αυτόµατα από τη βάση 
HELGEORDAS (Αντωνίου 2003), µια σχεσιακή 
βάση δεδοµένων (βάση [i]) που περιέχει το 
γεωλογικό προφίλ, και δεδοµένα από επιτόπου 
και εργαστηριακές δοκιµές για περισσότερες 
από 2000 θέσεις γεωτρήσεων στο Λεκανο-
πέδιο Αττικής. Με τη συσχέτιση της βάσης [i] 
µε GIS, εντοπίστηκαν  δεκατρείς (13) θέσεις 
γεωτρήσεων ή/και επιτόπου δοκιµών, δηλ. N = 
13 στο Σχήµα 1. Στο Σχήµα 2 παρουσιάζονται 
οι 13 αυτές θέσεις (G1 έως G13), µαζί µε τις Μ 
θέσεις αναδυόµενου υποβάθρου που ψηφιο-
ποιήθηκαν µε βάση το γεωλογικό χάρτη.  

Η γεωτεχνική πληροφορία από τη βάση [i] 
παρήγαγε τους πίνακες: geological, 
geotechnical και geophys-c, δηλ. πέρα από τη 
στρωµατογραφία και τους κτύπους ΝSPT 
προέκυψαν δεδοµένα από δοκιµές Downhole 
που πραγµατοποιήθηκαν ακριβώς δίπλα στις 
γεωτρήσεις. Έτσι, οι εδαφικές τοµές (σε όρους 
VS) και τα βάθη Η στις Ν=13 θέσεις βασί-
σθηκαν άµεσα στις γεωφυσικές µετρήσεις, µε 
βάση της οποίες το βάθος H κυµαίνεται µεταξύ 
4 και 35m. 



 
 

Σχήµα 2. Ψηφιακός γεωλογικός χάρτης Άνω Λιοσίων, µε Ν θέσεις γεωτρήσεων ή/και επιτόπου 
δοκιµών (G1 έως G13) και Μ θέσεις αναδυόµενου υποβάθρου  

Figure 2.  Digital geological map of Ano Liossia, with N locations of boreholes and/or insitu test 
sites (G1 to G13) and M locations of outcropping bedrock  

 
Εδώ, ως σεισµική διέγερση χρησιµοποιείται 

µια συνθετική χρονοϊστορία η οποία προσο-
µοιώνει τη σεισµική κίνηση κατά το σεισµό της 
Αθήνας (1999) στην περιοχή, και η οποία 
αντιστοιχεί στις εξής σεισµικές παραµέτρους: 
ab

max = 0.633g, Te = 0.13s και n = 4. 
Με βάση το Σχήµα 1, η µεθοδολογία 

προχωρεί στην εκτίµηση της σεισµικής από-
κρισης του εδάφους ξεχωριστά για κάθε µια 
από τις 13 θέσεις, µέσω των σχέσεων (1) έως 
(6). Χάριν συγκρίσεως, χρησιµοποιούνται και 
αντίστοιχες αριθµητικές αναλύσεις µε το 
Shake91, οι οποίες είχαν εκτελέσθηκαν στα 
πλαίσια της µικρο-ζωνικής µελέτης του ∆ήµου 
Άνω Λιοσίων που ολοκληρώθηκε πολύ πριν 
την παρούσα εφαρµογή (Μπουκοβάλας κ.α. 
2000). 

Μια συνολική σύγκριση µεταξύ επεξεργα-
σµένων δεδοµένων και αποτελεσµάτων από 
την προτεινόµενη αυτοµατοποιηµένη µεθοδο-
λογία µε τα αντίστοιχα από τη «σύνθετη» 
µεθοδολογία (µε τη χρήση Shake91) και για τις 
13 θέσεις παρουσιάζεται στο Σχήµα 3. Η σύ-
γκριση γίνεται σε όρους H, VS,o, TS,o, TS, Aa, Av, 
Sa[Tstr=0.2s] και Sa[Tstr=0.4s] στα Σχήµατα 3α 

έως 3η, αντίστοιχα. Οι τελευταίες δύο παρά-
µετροι, δηλ. η φασµατική επιτάχυνση Sa στην 
επιφάνεια του εδάφους για ιδιοπεριόδους 
κατασκευής Tstr = 0.2 και 0.4s, αντιστοιχούν 
αδρά στις επιταχύνσεις κτιρίων µε 1-2 και 3-4 
ορόφους, αντίστοιχα. Η σύγκριση δείχνει µια 
συνολική συµφωνία µεταξύ των δύο µεθοδο-
λογιών, η οποία γίνεται βέλτιστη για τις 
ιδιοπεριόδους ΤS,ο και ΤS (Σχ. 3γ, 3δ). 

Όµως, η πιο ουσιώδης σύγκριση µεταξύ 
των δύο µεθοδολογιών γίνεται επί τη βάση 
ψηφιακών χαρτών, δηλαδή το τελικό «προϊόν» 
µιας µικρο-ζωνικής µελέτης. Η δηµιουργία τους 
προϋποθέτει τον ορισµό συγκεκριµένων τιµών 
στις παραµέτρους θέσης και σεισµικής έντασης 
στα Μ σηµεία αναδυόµενου υποβάθρου: H = 
0, VS,o = 750m/s, TS,o = TS = 0, Aa = Av = 1, 
Sa[Tstr=0.2s] = 1.43g και Sa[Tstr=0.4s] = 0.76g. 
Ενδεικτικά, στο Σχήµα 4 παρουσιάζεται η 
σύγκριση ισοκαµπυλών για τη φασµατική επι-
τάχυνση Sa(g) σε ιδιοπερίοδο κατασκευής Τstr = 
0.4s, που αντιστοιχεί σε κτίρια µε 3-4 ορόφους. 
Η σύγκριση τους είναι πολύ καλή, ειδικά στην 
περιοχή όπου οι φασµατικές επιταχύνσεις 
αναµένονται ιδιαίτερα µεγάλες (> 0.9g). 
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Σχήµα 3. Σύγκριση µεταξύ της αυτοµατοποιηµένης και της «σύνθετης» µεθοδολογίας για 
διάφορες παραµέτρους θέσης και σεισµικής έντασης.  

Figure 3.  Comparison between the automated and the complex methodologies for various site 
and seismic intensity parameters 

 
 

Σχήµα 4. Σύγκριση µεταξύ της αυτοµατοποιηµένης και της «σύνθετης» µεθοδολογίας, σε όρους 
ισοκαµπυλών της φασµατικής επιτάχυνσης Sa(g) για Tstr = 0.4s.  

Figure 4.  Comparison between the automated and the complex methodologies, in terms of 
contours of the spectral acceleration Sa(g) for Tstr = 0.4s. 

 
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τους 
Bouckovalas & Kouretzis (2001), αυτή 
ακριβώς η περιοχή του ∆ήµου Άνω Λιοσσίων 
εµφάνισε συγκέντρωση βλαβών κατά το 
σεισµό του 1999. 
 
 

7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Στο άρθρο αυτό προτείνεται µια αυτοµατο-
ποιηµένη µεθοδολογία εκτέλεσης µικροζωνι-
κών µελετών σεισµικής επικινδυνότητας µε 
χρήση GIS. Η µεθοδολογία προϋποθέτει την 
ύπαρξη τουλάχιστον µιας γεωτεχνικής βάσης 



δεδοµένων. Το GIS χρησιµοποιείται για τον 
εντοπισµό των θέσεων µε γνωστά γεωτεχνικά 
στοιχεία και για τη δηµιουργία ψηφιακών 
χαρτών µεταβολής της σεισµικής έντασης. Η 
επεξεργασία των δεδοµένων και οι αναλύσεις 
σεισµικής απόκρισης γίνονται εξωτερικά 
προς το GIS µέσω κώδικα Η/Υ, του οποίου 
το διάγραµµα ροής παρουσιάζεται εδώ. Ο 
κώδικας Η/Υ δηµιουργεί την εδαφική τοµή της 
περιοχής µελέτης και εκπονεί αναλύσεις 
σεισµικής απόκρισης µε πολύ-παραµετρικές 
σχέσεις (Bouckovalas & Papadimitriou 2003, 
2005), που αναπαράγουν τα αποτελέσµατα 
της ισοδύναµα-γραµµικής µεθόδου. Η προτει-
νόµενη µεθοδολογία αποδεικνύεται: i) 
ακριβής, λόγω της ακρίβειας των ανωτέρω 
σχέσεων, ii) εύχρηστη, καθώς δεν προϋ-
ποθέτει τη χρήση άλλου λογισµικού (π.χ 
Shake91), και iii) γενικής χρήσης, καθώς 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε προϋπάρ-
χουσες βάσεις δεδοµένων. 

Επισηµαίνεται, ότι η προτεινόµενη µεθο-
δολογία έχει τρεις (3) βασικούς περιορισµούς: 
(α) ∆εν υπάρχουν έντονες τοπογραφικές 

ανωµαλίες στην επιφάνεια του εδάφους 
και στη διεπιφάνεια εδάφους – 
γεωλογικού υποβάθρου. 

(β) ∆εν διατρέχουν την περιοχή µελέτης 
σηµαντικά ενεργά ρήγµατα. 

(γ) Τα εδάφη στην περιοχή µελέτης δεν 
ανήκουν στην Κατηγορία Χ κατά ΕΑΚ ή 
στις Κατηγορίες S1 και S2 του EC-8. 

Υπογραµµίζεται ότι οι συγγραφείς έχουν την 
πεποίθηση ότι κανένας κώδικας Η/Υ δεν 
µπορεί να υποκαταστήσει την τεχνική γνώµη 
ενός ειδικού, και για το λόγο αυτό ο κώδικας 
δίνει πολλές δυνατότητες επιλογής στο 
χρήστη. ∆εδοµένων και περιορισµών της, η 
προτεινόµενη µεθοδολογία θεωρείται κατάλ-
ληλη για εκτέλεση τουλάχιστον προκαταρ-
κτικών µικροζωνικών µελετών, και πιθανώς 
για τον εντοπισµό περιοχών υψηλής 
επικινδυνότητας, όπου χρειάζονται επιπλέον 
γεωτεχνικές, γεωφυσικές έρευνες, ή και 
ακριβέστερες αριθµητικές αναλύσεις. 
 
8. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Η διατύπωση των πολύ-παραµετρικών 
σχέσεων εκτίµησης της σεισµικής εδαφικής 
απόκρισης (εξ. 1 έως 6) χρηµατοδοτήθηκε 
από τον Ο.Α.Σ.Π.   
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