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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παρουσιάζεται ένα νέο λογισµικό αριθµητικής ανάλυσης για την προσοµοίωση της 
απόκρισης εδαφών και θεµελιώσεων σε µικρές, µεσαίες και µεγάλες ανακυκλικές παραµορφώσεις 
µε ιδιαίτερη έµφαση να δίνεται στο φαινόµενο της ρευστοποίησης. Βασίζεται σε ένα πρόσφατα 
προταθέν ελαστοπλαστικό προσοµοίωµα Οριακής Επιφάνειας, το οποίο έχει ενσωµατωθεί στον 
εµπορικό κώδικα πεπερασµένων διαφορών 2∆ ανάλυσης FLAC2D. Εκτεταµένες συγκρίσεις τόσο 
µε εργαστηριακά πειράµατα όσο και µε πειράµατα φυγοκεντριστή καταδεικνύουν τη δυνατότητα για 
ακριβή προσοµοίωση της σεισµικής απόκρισης εδαφών και θεµελιώσεων σε πρακτικές εφαρµογές. 
 
ABSTRACT : A new numerical methodology is presented for the simulation of the soil response  
under small, medium and large cyclic strains, with special interest given to liquefaction 
phenomena. The new methodology is based on a recently proposed elastoplastic Bounding 
Surface model, which has been implemented in the commercial finite difference code of 2D 
analysis FLAC2D. Extensive comparisons with laboratory and centrifuge experiments show its 
capability to simulate the seismic response of geo-structures.   
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η προσοµοίωση της απόκρισης του εδάφους 
σε ένα έντονο σεισµικό γεγονός, είτε ως υλικού 
κατασκευής είτε ως υλικού θεµελίωσης 
αποτελεί πεδίο σηµαντικής έρευνας στη 
Γεωτεχνική Σεισµική Μηχανική. Η κύρια 
έµφαση δίνεται σε αριθµητικές µεθόδους οι 
οποίες έχουν αποδείξει ότι µπορούν να 
προσοµοιώσουν σύνθετα προβλήµατα κάτι το 
οποίο είναι πρακτικά αδύνατο µε απλές 
αναλυτικές µεθόδους.  

Βασικό κριτήριο δυσκολίας της προσο-
µοίωσης είναι η ένταση της σεισµικής 
διέγερσης ή αλλιώς το µέγεθος των 
αναµενόµενων παραµορφώσεων. Έτσι, σε 
σεισµικές διεγέρσεις µικρής έντασης, όπου οι 
παραµορφώσεις είναι µικρές, η απόκριση του 
εδαφικού υλικού δεν αποκλίνει αρκετά από την 
ελαστικότητα και η προσοµοίωση µπορεί να 
επιτευχθεί µε απλούς καταστατικούς νόµους. 
Σε σεισµικές διεγέρσεις όµως µεγάλης 
έντασης, όπου οι αναµενόµενες παραµο-

ρφώσεις είναι µεγάλες, η απόκριση είναι 
έντονα µη-γραµµική και η προσοµοίωση 
περιπλέκεται. Η συσσώρευση παραµενουσών 
παραµορφώσεων, η αποµείωση του µέτρου 
δυστµησίας µε την παραµόρφωση, η απορ-
ρόφηση της κυµατικής ενέργειας καθώς και η 
αλλαγή της δοµής του υλικού µε τον αριθµό 
των κύκλων φόρτισης είναι βασικοί 
παράγοντες που συµβάλλουν σε αυτό.  

Τα σύγχρονα εµπορικά λογισµικά επίλυσης 
προβληµάτων συνοριακών συνθηκών είναι 
εντελώς ακατάλληλα για την προσοµοίωση της 
σεισµικής απόκρισης γεω-κατασκευών σε 
µεγάλες παραµορφώσεις όπου φαινόµενα 
όπως αυτό της ρευστοποίησης καθορίζουν τη 
συµπεριφορά, και αυτό γιατί  δεν προσφέρουν 
προς χρήση κατάλληλα καταστατικά 
προσοµοιώµατα της ανακυκλικής συµπε-
ριφοράς εδαφών. Έτσι, στην πράξη τέτοια 
προβλήµατα αναλύονται είτε µε εµπειρικές είτε 
µε προσεγγιστικές αριθµητικές µεθόδους, 
καθώς υπάρχοντα εξειδικευµένα λογισµικά 
που έχουν αναπτυχθεί σε ερευνητικά κέντρα ή 



πανεπιστηµιακά ιδρύµατα έχουν συνήθως 
στενό εύρος εφαρµογής και δεν προσφέρονται 
ευρέως προς χρήση στην τεχνική κοινότητα.  

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ένα νέο 
λογισµικό αριθµητικής ανάλυσης για την 
προσοµοίωση της σεισµικής απόκρισης 
εδαφών και θεµελιώσεων σε µικρές, µεσαίες 
και µεγάλες ανακυκλικές παραµορφώσεις, µε 
την ίδια οµάδα παραµέτρων, ανεξαρτήτως 
πυκνότητας, αρχικών τάσεων και συνθηκών 
φόρτισης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην 
προσοµοίωση φαινοµένων ρευστοποίησης. Το 
προτεινόµενο λογισµικό προσφέρεται για 
ευρεία εφαρµογή στην πράξη καθώς 
προϋποθέτει µόνον την προσθήκη ενός νέου 
καταστατικού προσοµοιώµατος (UDM) σε 
υπάρχοντα εµπορικά λογισµικά, όπως εν 
προκειµένω στο FLAC2D (Itasca, 1998).  
 
2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ 
 
Το καταστατικό προσοµοίωµα που χρησιµο-
ποιείται (Ανδριανόπουλος, 2005) αποτελεί 
εξέλιξη  ενός πρόσφατα προταθέντος ελαστο-
πλαστικού προσοµοιώµατος που αναπτύχθηκε 
στο Τοµέα Γεωτεχνικής του Ε.Μ.Π. 
(Παπαδηµητρίου 1999, Papadimitriou & 
Bouckovalas 2002). Βασίζεται στις αρχές της 
θεωρίας της πλαστικότητας, ανήκει στην 
κατηγορία προσοµοιωµάτων Οριακής 
Επιφάνειας µε σηµειακή επιφάνεια διαρροής 
και ενσωµατώνει το ολοκληρωµένο πλαίσιο 
της Εδαφοµηχανικής Κρίσιµης Κατάστασης 
(CSSM, Roscoe and Burland 1968). 
Αποσκοπεί στη ρεαλιστική προσοµοίωση της 
απόκρισης µη-συνεκτικών εδαφών (άµµων και 
ιλύων) υπό µονοτονική και ανακυκλική φόρτιση 
τόσο υπό στραγγιζόµενες όσο και υπό 
αστράγγιστες συνθήκες, για µικρές, µεσαίες και 
µεγάλες ανακυκλικές παραµορφώσεις, µε την 
ίδια οµάδα παραµέτρων, ανεξαρτήτως 
πυκνότητας, αρχικών τάσεων ή συνθηκών 
φόρτισης. Εκτεταµένη σύγκριση µε 
εργαστηριακά αποτελέσµατα έχει δείξει ότι 
σηµαντικά χαρακτηριστικά της απόκρισης του 
εδάφους υπό ανακυκλική φόρτιση όπως η 
ανάπτυξη υδατικών υπερπιέσεων, µόνιµων 
παραµορφώσεων, διαστολικότητα, χαλάρωση 
του υλικού και αλλαγή της δοµής 
προσοµοιώνονται αρκετά ικανοποιητικά. 

Στην παρούσα µορφή, το προσοµοίωµα 
αποτελείται από τρεις κωνικές επιφάνειες µε 
κορυφή την αρχή των αξόνων: (1) την 
επιφάνεια Κρίσιµης Κατάστασης στην οποία 
έχουµε συσσώρευση διατµητικής παραµό-
ρφωση υπό σταθερές τάσεις και όγκο, (2) την 

Οριακή Επιφάνεια η οποία ορίζει τις κορυφαίες 
τιµές της αποκλίνουσας τάσης και (3) την 
Επιφάνεια ∆ιαστολικότητας η οποία καθορίζει 
αν το υλικό θα διασταλεί ή θα συσταλεί κατά τη 
διάρκεια της φόρτισης.  

Tο προτεινόµενο προσοµοίωµα δεν έχει 
αµιγώς ελαστική περιοχή αφού η επιφάνεια 
διαρροής έχει εκφυλιστεί σε σηµείο, δηλαδή σε 
κάθε υπολογιστικό βήµα η απόκριση του 
υλικού είναι ελαστοπλαστική. Η επιλογή αυτή 
προσδίδει στο προσοµοίωµα αριθµητική 
ευστάθεια αφού πλέον η µετάβαση από µικρές 
σε µεγάλες παραµορφώσεις γίνεται πιο οµαλά 
(Ανδριανόπουλος 2005). Επιπλέον, µε αυτό 
τον τρόπο απλοποιείται η αριθµητική 
ολοκλήρωση της σχέσης τάσεων-παρα-
µορφώσεων καθώς δεν απαιτούνται πια 
διαδικασίες όπως η εύρεση του σηµείου τοµής 
µε την επιφάνεια διαρροής και η συνεχής 
εφαρµογή του νόµου συµβατότητας, µε κέρδος 
τη σηµαντική µείωση του υπολογιστικού 
κόστους.   

Η υιοθέτηση σηµειακής επιφάνειας 
διαρροής διαφοροποιεί το προσοµοίωµα από 
το αρχικό (Papadimitriou and Bouckovalas 
2002) αφού συνεπάγεται και µια σειρά άλλων 
τροποποιήσεων όπως (i) την υιοθέτηση νέου 
νόµου προβολής της τρέχουσας εντατικής 
κατάστασης στην συζυγή της επί της Οριακής 
Επιφάνειας (mapping rule) και (ii) τη 
τροποποίηση του νόµου παρεµβολής 
(interpolation rule) που συνδέει τη τιµή του 
πλαστικού µέτρου κράτυνσης στην τρέχουσα 
εντατική κατάσταση µε την αντίστοιχη της 
συζυγούς κατάστασης. Παρόλα αυτά οι 
βασικές εξισώσεις έχουν διατηρηθεί και 
συνεπώς ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει 
στις αρχικές δηµοσιεύσεις για περισσότερες 
λεπτοµέρειες.   

 
3. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ FLAC 
  
Το ανωτέρω προσοµοίωµα ενσωµατώθηκε 
στον εµπορικό κώδικα πεπερασµένων 
διαφορών FLAC (Itasca, 1998). Ο εν λόγω 
κώδικας είναι προσανατολισµένος σε 
προβλήµατα Γεωτεχνικής Μηχανικής και δίνει 
τη δυνατότητα ενσωµάτωσης νέων κατα-
στατικών προσοµοιωµάτων µέσω µιας 
εξωτερικής υπορουτίνας που καλείται σε κάθε 
υπολογιστικό βήµα. Έτσι σε κάθε βήµα, µε 
δεδοµένη την επαύξηση των παραµο-
ρφώσεων, καλείται η υπορουτίνα και µε χρήση 
των καταστατικών εξισώσεων υπολογίζεται η 
επαύξηση των τάσεων. Η διαδικασία µε την 
οποία ολοκληρώνονται οι καταστατικές εξισώ-  
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Σχήµα 1. Σύγκριση προβλέψεων µε 
πειραµατικά αποτελέσµατα για µονοτονική 
φόρτιση 
Figure 1. Example comparisons of simulations 
versus data for monotonic shearing 

 
σεις και υπολογίζονται οι επαυξήσεις των 
τάσεων καθορίζει και την ακρίβεια των 
υπολογισµών, ειδικά όταν ο καταστατικός 
νόµος είναι έντονα µη-γραµµικός και 
πολύπλοκος όπως ο προτεινόµενος. 

Στην παρούσα εργασία υιοθετήθηκε η µη-
πεπλεγµένη ολοκλήρωση (explicit integration) 
µε τη µέθοδο των υποβηµάτων (substepping 
technique) κατά την οποία υπάρχει συνεχής 
αυτοµατοποιηµένος έλεγχος σφάλµατος, όπως 
προτάθηκε αρχικά από τον Sloan (1987). Εν 
συντοµία, ο εν λόγω αλγόριθµος υποδιαιρεί 
κάθε βήµα σε υπο-βήµατα εκτιµώντας το 
σφάλµα ολοκλήρωσης σε επίπεδο στοιχείου 
και επιχειρώντας να ελέγξει µε αυτό τον τρόπο 
το σφάλµα σε ολόκληρο τον κάνναβο. 
 
4. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ 
 
Για τη βαθµονόµηση του προσοµοιώµατος 
χρησιµοποιήθηκαν τα  αποτελέσµατα του 

ερευνητικού προγράµµατος VELACS (Arulmoli 
et al . 1982). Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν 
αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών στήλης 
συντονισµού, απλής διάτµησης αλλά και 
τριαξονικής φόρτισης σε λεπτόκοκκη άµµο 
Nevada. Οι δοκιµές καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσµα αρχικών συνθηκών τόσο πυκνότητας 
(Dr=40 & 60%) όσο και ενεργών τάσεων (40-
160kPa). Επιπλέον ποσοτικοποιούν την 
απόκριση µη-συνεκτικών εδαφών σε 
ανακυκλική φόρτιση ως προς την αποµείωση 
του µέτρου διατµήσεως, την αύξηση της 
υστερητικής απόσβεσης συναρτήσει της 
ανακυκλικής διατµητικής παραµόρφωσης αλλά 
και την αντοχή έναντι ρευστοποίησης. 

Αποτελέσµατα αυτής της βαθµονόµησης 
παρουσιάζονται στα Σχήµατα 1 έως 5. 
Συγκεκριµένα, στο Σχήµα 1 συγκρίνονται οι 
προβλέψεις του προτεινόµενου λογισµικού µε 
τα αντίστοιχα πειραµατικά αποτελέσµατα µιας 
τυπικής µονοτονικής δοκιµής απλής διάτµησης 
υπό αστράγγιστες συνθήκες για σχετική 
πυκνότητα Dr=40% και αρχική κατακόρυφη 
ενεργό τάση 80 kPa. Αντίστοιχα, στο Σχήµα 2 
γίνεται σύγκριση προβλέψεων – µετρήσεων 
για τις ίδιες αρχικές συνθήκες και συνθήκες 
στράγγισης υπό ανακυκλική φόρτιση. Στο 
Σχήµα 3 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα 
αποτελέσµατα των συγκρίσεων προβλέψεων 
προσοµοιώµατος µε τα αντίστοιχα 
εργαστηριακά για ανακυκλική διάτµηση σε 
µικρές και µεσαίες παραµορφώσεις. Η 
σύγκριση γίνεται σε όρους µέγιστου µέτρου 
διατµήσεως  Gmax καθώς και µεταβολής του 
τρέχοντος µέτρου διατµήσεως G και της 
υστερητικής απόσβεσης ξ (%) συναρτήσει του 
εύρους της ανακυκλικής διατµητικής 
παραµόρφωσης γcyc (%).  Τέλος στα Σχήµατα 
4 και 5 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα 
αποτελέσµατα των συγκρίσεων-προβλέψεων 
του προσοµοιώµατος για το πεδίο των 
µεγάλων παραµορφώσεων όπου η ανάπτυξη 
υδατικών υπερπιέσεων καθορίζει την 
απόκριση του εδάφους. Η σύγκριση γίνεται σε 
όρους υπερπιέσεων πόρων που 
αναπτύσσονται στον πρώτο κύκλο φόρτισης 
∆u,1  καθώς και απαιτούµενων κύκλων 
φόρτισης για πλήρη ρευστοποίηση NL για 
δεδοµένο λόγο ανακυκλικών τάσεων CSR.  
 
5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ  
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΤΗ 
 

Η απόκριση του λογισµικού σε διδιάστατα 
προβλήµατα συνοριακών συνθηκών  αξιολο-
γήθηκε (Ανδριανόπουλος, 2005) συγκρίνοντας  
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Σχήµα 2. Σύγκριση προβλέψεων µε πειραµατικά αποτελέσµατα για ανακυκλική φόρτιση 
Figure 2. Example comparisons of simulations versus data for cyclic shearing 
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Σχήµα 3. Συγκεντρωτικές συγκρίσεις προβλέψεων-µετρήσεων για ανακυκλική φόρτιση σε µικρές 

έως µεσαίες ανακυκλικές παραµορφώσεις (µετρήσεις δοκιµής στήλης συντονισµού) 
Figure 3. Summary comparisons of simulations versus data for cyclic shearing for small to medium 

cyclic strains (data from resonant column tests) 
 
προβλέψεις µε αντίστοιχα αποτελέσµατα από 
πειράµατα φυγοκεντριστή που εκτελέστηκαν 
στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος 
VELACS (Arulmoli et al. 1992). Ο λόγος που 
χρησιµοποιήθηκαν τα αντίστοιχα πειράµατα 
είναι ότι πρόκειται για πλήρως τεκµηριωµένες 
δοκιµές υπό ελεγχόµενες συνθήκες που 
προσοµοιώνουν σε µεγάλο βαθµό τη 

συµπεριφορά πραγµατικών έργων. Τα 
προβλήµατα που επιλέχθηκαν  αφορούσαν 
την απόκριση ελευθέρου πεδίου (Πείραµα Νο. 
1), το φαινόµενο πλευρικής εξάπλωσης  
(Πείραµα Νο. 2) και την απόκριση 
επιφανειακής θεµελίωσης (Πείραµα Νο. 12) επί 
ρευστοποιήσιµου εδάφους. Παρακάτω παρου- 
σιάζονται τα αποτελέσµατα της σύγκρισης για
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Σχήµα 4. Συγκεντρωτική σύγκριση προβλέψεων-µετρήσεων για ανακυκλική φόρτιση σε µεγάλες 

παραµορφώσεις σε όρους ∆u,1 
Figure 4. Summary comparisons of data versus simulations for cyclic shearing at large strains in 

terms of ∆u,1 
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Σχήµα 5. Συγκεντρωτική σύγκριση προβλέψεων – µετρήσεων για ανακυκλική φόρτιση σε µεγάλες 

παραµορφώσεις σε όρους αριθµού κύκλων φόρτισης για ρευστοποίηση NL 
Figure 5. Summary comparisons of data versus simulations for cyclic shearing in terms of the 

number of cycles NL for initial liquefaction 
 
την περίπτωση της επιφανειακής θεµελίωσης.  

Η πειραµατική διάταξη του Πειράµατος Νο. 
12 καθώς και η θέση των µετρητών πιέσεων 
πόρων (P), επιταχύνσεων (ACC) και 
καθιζήσεων (LDVT) παρουσιάζονται στο 
Σχήµα 6. Σε πραγµατικές διαστάσεις, το 
πείραµα αναφέρεται σε στρώση ρευστο-

ποιήσιµης λεπτόκοκκης άµµου Nevada 
σχετικής πυκνότητας Dr=60% και πάχους 6m η 
οποία υπόκειται µη-ρευστοποιήσιµης στρώσης 
ιλύος πάχους 1m µε τον υδροφόρο ορίζοντα 
να βρίσκεται 1m πάνω από την επιφάνεια του 
εδάφους. Η ανωδοµή προσοµοιώνεται µε ένα 
άκαµπτο δοκίµιο πλάτους 4m και ύψους 3m το 



οποίο είναι θεµελιωµένο 0.5m εντός της 
στρώσης άµµου µε τάση έδρασης 150kPa. Το 
πείραµα έγινε εντός άκαµπτου υποδοχέα 
(container) διαστάσεων 282mm x 128mm και 
υποβλήθηκε σε 100g φυγοκεντρική επι-
τάχυνση. Η βάση του υποδοχέα υποβλήθηκε 
σε αρµονική σεισµική διέγερση η οποία 
αποτελείτο από 10 κύκλους σχεδόν σταθερής 
µέγιστης οριζόντιας επιτάχυνσης 0.25g και 
συχνοτικού περιεχοµένου 2Hz (Σχήµα 7). Η 
κατακόρυφη επιτάχυνση κατά τη διάρκεια του 
πειράµατος ήταν πολύ µικρή και για αυτό δεν 
λήφθηκε υπόψη κατά την αριθµητική 
προσοµοίωση. Για την καταγραφή της 
απόκρισης χρησιµοποιήθηκαν µετρητές 
πιέσεων πόρων, επιταχύνσεων αλλά και 
καθιζήσεων τόσο στον άξονα της θεµελίωσης 
όσο και στο ελεύθερο πεδίο. 

Ο κάνναβος που χρησιµοποιήθηκε για τις 
αριθµητικές αναλύσεις παρουσιάζεται στο 
Σχήµα 6. Η διέγερση επιβλήθηκε τόσο στη 
βάση του καννάβου όσο και στα πλευρικά 
σύνορα για να προσοµοιωθούν έτσι τα 
άκαµπτα σύνορα της πειραµατικής διάταξης. Η 
στρώση ιλύος προσοµοιώθηκε ως λεπτόκοκκο 
έδαφος πλασιµότητας PI=15% µε ιξωδό-
ελαστική συµπεριφορά κατά Vucetic & Dobry 
(1991), αλλά χωρίς συσσώρευση πλαστικών 
παραµορφώσεων και υδατικών υπερπιέσεων. 

Στο Σχήµα 8 παρουσιάζονται οι 
ισοκαµπύλες υδατικών υπερπιέσεων ru = ∆u / 
σ΄vo αλλά και τα διανύσµατα υδατικής ροής σε 
δύο χρονικές στιγµές (t=2 & 5sec) της 
σεισµικής διέγερσης, όπως προκύπτουν από 
την αριθµητική ανάλυση. Όπως παρατηρείται, 
η παρουσία ανωδοµής αποτρέπει τη 
ρευστοποίηση κάτω από το θεµέλιο, η οποία 
συµβαίνει µόνο στο ελεύθερο πεδίο. Παρόλα 
αυτά η ανάπτυξη υδατικών υπερπιέσεων είναι 
επίσης έντονη. 

Αυτή η διαφοροποίηση της απόκρισης 
πλησίον και µακριά του θεµελίου παρατηρείται 
και στο Σχήµα 9 όπου συγκρίνονται οι 
χρονοϊστορίες ru  της αριθµητικής ανάλυσης µε 
τις αντίστοιχες πειραµατικές στις τέσσερις 
θέσεις των καταγραφών (PP1 έως PP4). 
Συγκεκριµένα, από τη καταγραφή PP4 η οποία 
αντιπροσωπεύει την απόκριση του εδάφους 
µακριά από την κατασκευή (συνθήκες 
ελεύθερου πεδίου), παρατηρείται έντονη 
ανάπτυξη υπερπιέσεων πόρων, η οποία µετά 
από 4sec καταλήγει σε πλήρη ρευστοποίηση. 
Αντίθετα, στις θέσεις των µετρητών PP1, PP2, 
PP3 οι οποίοι καταγράφουν την απόκριση του 
εδάφους στον άξονα της θεµελίωσης σε 
διάφορα βάθη, παρατηρείται µεν ανάπτυξη 

υδατικών υπερπιέσεων χωρίς όµως να 
καταλήγει σε ρευστοποίηση. 

 
Σχήµα 6. ∆ιάταξη πειραµάτος Νο. 12 – 

Κάνναβος & συνοριακές συνθήκες. 
Figure 6. VELACS Model 12 configuration – 

Mesh and boundary conditions 
 

Σχήµα 7. Χρονοϊστορία επιβληθείσας διέγερσης 
Figure 7. Timehistory of input motion 

 
Και στις τέσσερις θέσεις τα αποτελέσµατα 

των αριθµητικών αναλύσεων προσεγγίζουν 
αρκετά ικανοποιητικά τα αντίστοιχα πειρα-
µατικά. Μοναδική απόκλιση παρατηρείται στον 
ρυθµό αποτόνωσης των υδατικών υπερ-
πιέσεων όπου οι προβλεπόµενοι ρυθµοί είναι 
µεγαλύτεροι από τους µετρηθέντες. Μια 
πιθανή εξήγηση είναι η προσεγγιστική 
προσοµοίωση της διέγερσης που υποβλήθηκε, 
η οποία δεν σταµατάει στα 6sec αλλά 
συνεχίζεται µε αποµειωµένη επιτάχυνση η 
οποία όµως τελικά ενισχύεται σηµαντικά στα 
ανώτερα στρώµατα (Σχήµατα 7 και 10). 

Στα Σχήµατα 10 και 11 συγκρίνονται τα 
αποτελέσµατα σε όρους οριζόντιων 
επιταχύνσεων και καθιζήσεων. Και εδώ η η 
αριθµητική ανάλυση προβλέπει µε ακρίβεια τα 
πειραµατικά αποτελέσµατα οδηγώντας στο 
συµπέρασµα ότι η προτεινόµενη µεθοδολογία 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πρακτικές 
εφαρµογές για τη µελέτη της απόκρισης 
εδαφών και θεµελιώσεων έναντι ρευστο-
ποίησης. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Από την παρούσα εργασία προκύπτει ότι το 
νέο καταστατικό προσοµοίωµα προβλέπει µε 
επιτυχία την απόκριση µη-συνεκτικών εδαφών 
(άµµων και ιλύων): 

• σε επίπεδο στοιχείου & καννάβου 
• σε µικρές, µεσαίες και µεγάλες 

παραµορφώσεις 
• σε µονοτονική και ανακυκλική φόρτιση 
• σε στραγγιζόµενες και αστράγγιστες 

συνθήκες 
• για διάφορες πυκνότητες, αρχικές 

τάσεις και συνθήκες φόρτισης 
Από πρακτικής σκοπιάς, το σηµαντικότερο 
είναι ότι η επιτυχής προσοµοίωση επι-
τυγχάνεται µε την ίδια οµάδα παραµέτρων για 
όλες τις ανωτέρω συνθήκες. Η ενσωµάτωση 
του σε εµπορικό λογισµικό, ευρείας χρήσης σε 
θέµατα Γεωτεχνικής Μηχανικής και στην 
Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα για ακριβή 
προσοµοίωση της σεισµικής απόκρισης 
εδαφών και θεµελιώσεων σε πρακτικές 
εφαρµογές, η δε χρήση του αναµένεται ότι θα 
οδηγήσει σε πληρέστερη κατανόηση 
µηχανισµών σε προβλήµατα Γεωτεχνικής 
Σεισµικής Μηχανικής.  
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Σχήµα 8. Αποτελέσµατα αριθµητικών αναλύσεων - Ισοκαµπύλες λόγου υδατικών υπερπιέσεων ru 

και διανυσµάτων ροής για (α) t=2sec, (β) t=5sec 
Figure 8. Numerical analysis results - Contours of excess pore pressure ratio and flow vectors for 

(a) t=2sec , (b) t=sec 
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Σχήµα 9. Χρονοϊστορίες λόγων υδατικών υπερπιέσεων 
Figure 9. Excess pore pressure ratio time histories 
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Σχήµα 10. Χρονοϊστορίες οριζόντιων επιταχύνσεων 
Figure 10. Acceleration time histories 
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Σχήµα 11. Χρονοϊστορία καθιζήσεων ανωδοµής 

Figure 11. Structure settlement time histories 
 


