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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

 Από τις αρχαίες κοινωνίες τα προβλήματα αντιστήριξης-συγκράτησης εδαφών 

ήταν καίριας σημασίας για πολιτικο-οικονομικούς λόγους και αποτελούν μέχρι τις μέρες 

μας ένα μεγάλο τμήμα του ευρύτερου φάσματος των προβλημάτων που καλείται να 

επιλύσει ο μελετητής Γεωτεχνικός Μηχανικός. Με την πάροδο του χρόνου δόθηκαν λύσεις 

σε πολλά προβλήματα κατασκευών αντιστήριξης κυρίως υπό στατικές συνθήκες. Τον 

τελευταίο αιώνα έχουν μελετηθεί-επιλυθεί αρκετά προβλήματα διαφόρων συστημάτων 

αντιστήριξης υπό δυναμικές-σεισμικές φορτίσεις. Την τελευταία δεκαετία πολλοί 

ερευνητές έχουν στραφεί στον οικονομικό σχεδιασμό των κατασκευών αντιστήριξης, 

αυξάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την ασφάλεια. Στην παρούσα εργασία γίνεται 

μια συνοπτική επισκόπηση των μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί για τον υπολογισμό της 

καταπόνησης συστημάτων αντιστήριξης. Επίσης, επιχειρείται η ανάπτυξη μεθοδολογιών 

για τον υπολογισμό της απόκρισης εύκαμπτων και άκαμπτων τοίχων αντιστήριξης 

ομοιογενούς και ανομοιογενούς εδαφικού υλικού υπό δυναμική φόρτιση καθώς επίσης και 

της συνεισφοράς εφελκυόμενων αγκυρίων στη συνολική απόκριση του συστήματος 

αντιστήριξης. Πολλές από τις παραπάνω λύσεις επιβεβαιώνονται μέσω αριθμητικών 

αναλύσεων. Κύριο πλεονέκτημα των προτεινόμενων μεθοδολογιών είναι η απλότητα των 

εξισώσεων και η μικρή απόκλιση από την πραγματική απόκριση των συστημάτων.  

 Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της σημασίας των 

συστημάτων αντιστήριξης στα έργα υποδομής που απαντώνται στο ευρύτερο φάσμα του 

Πολιτικού Μηχανικού.  

 Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι υπάρχουσες λύσεις για τον υπολογισμό των 

εδαφικών ωθήσεων που καταπονούν έναν ενδόσιμο τοίχο αντιστήριξης υπό ψευδοστατικές 

συνθήκες. Ορισμένες από τις μεθόδους αυτές έχουν υιοθετηθεί από τους περισσότερους 

Κανονισμούς Σχεδιασμού έργων υποδομής. 

 Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται αναλυτικές λύσεις ανένδοτων τοίχων 

αντιστήριξης υπό δυναμικές συνθήκες. Κύριο χαρακτηριστικό των μεθόδων αυτών είναι η 

παραδοχή ελαστικής συμπεριφοράς του εδαφικού υλικού. Παρουσιάζονται μεθοδολογίες 

οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τόσο την ευκαμψία της κατασκευής όσο και την 
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ανομοιογένεια του αντιστηριζόμενου εδάφους που έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική 

μείωση των εδαφικών ωθήσεων. 

 Στο Κεφάλαιο 4 αναπτύσσονται οι προτεινόμενες μεθοδολογίες για τη δυναμική 

απόκριση συστημάτων αντιστήριξης. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η χρήση 

ολοκληρωματικής τεχνικής (κατά Vlasov – Leontiev) που ανέπτυξαν οι Kloukinas κ.α. 

(2012) για την εξαγωγή απλούστατων εξισώσεων που έχει ως συνέπεια τη μετατροπή του 

διδιάστατου προβλήματος σε ισοδύναμο μονοδιάστατο (μοντέλο Winkler). Μελετώνται 

και εξάγονται οι εξισώσεις για εύκαμπτους τοίχους προβόλους αντιστήριξης ομοιογενούς 

εδαφικού υλικού με συνεισφορά αγκυρίου με μεταβλητό ύψος εφαρμογής και ενδόσιμων 

τοίχων αντιστήριξης υπό διάδοση κατακόρυφων διαμήκων (P) κυμάτων. Επίσης, 

μελετάται η δυναμική απόκριση εύκαμπτων τοίχων αντιστήριξης ανομοιογενούς εδάφους 

εδραζόμενων σε στιφρό ή ενδόσιμο έδαφος θεμελίωσης υπό κατακόρυφη διάδοση 

εγκαρσίων (S) κυμάτων. Έτσι, με την επίλυση της απόκρισης εύκαμπτων τοίχων 

αντιστήριξης ανομοιογενούς εδάφους, εδραζόμενο σε ενδόσιμο έδαφος θεμελίωσης, 

γεφυρώνεται κατά κάποιο τρόπο το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των (ψευδοστατικών) 

μεθόδων οριακής ισορροπίας του Κεφαλαίου 2 (οι οποίες έχουν ευρύτατη εφαρμογή) και 

των ελαστικών λύσεων άκαμπτων τοίχων του Κεφαλαίου 3 (οι οποίες υπερεκτιμούν σε 

μεγάλο βαθμό την καταπόνηση των κατασκευών αντιστήριξης).  

 Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η μέθοδος των Πεπερασμένων Στοιχείων για την 

αριθμητική επίλυση οποιουδήποτε προσομοιώματος. Επιπλέον, γίνονται αριθμητικές 

αναλύσεις με χρήση του κώδικα Plaxis 2D και Abaqus 2D για ορισμένα από τα συστήματα 

του Κεφαλαίου 4 και πραγματοποιείται σύγκριση, απ’ όπου προκύπτει πως υπάρχει σχεδόν 

απόλυτη συμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων. 

  Τέλος, στο Κεφάλαιο 6, παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας 

καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 Από την παρούσα έρευνα προκύπτει η δραματική μείωση της καταπόνησης τοίχων 

αντιστήριξης είτε λόγω της ευκαμψίας της κατασκευής (ΕΙ) είτε λόγω της ανομοιογένειας 

του επιχώματος και της ενδοτικότητας της θεμελίωσης. Αναδεικνύεται η σημαντική 

επιρροή των χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης, υπό την έννοια των τοπικών 

εδαφικών συνθηκών, στη συνολική απόκριση του συστήματος. Επίσης, παρέχονται 

πολύτιμα και υπεραπλουστευμένα υπολογιστικά εργαλεία για τον υπολογισμό της 
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απόκρισης διαφόρων συστημάτων αντιστήριξης, ορισμένα εκ των οποίων επιλύονται για 

πρώτη φορά (εύκαμπτος πρόβολος τοίχος αντιστήριξης ανομοιογενούς εδάφους και 

εύκαμπτος τοίχος αντιστήριξης ομοιογενούς εδάφους με συνεισφορά αγκυρίου). Η 

εφαρμογή των προτεινόμενων μεθοδολογιών δεν απαιτεί κανένα περίπλοκο–σύνθετο 

υπολογιστικό ή μαθηματικό εργαλείο. 
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1.    ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

1.1    ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 Δομικά έργα συγκράτησης εδαφών, όπως οι τοίχοι αντιστήριξης (πρόβολοι, 

βαρύτητας, διαφραγματικοί κλπ.), τα ακρόβαθρα γεφυρών, πασσαλότοιχοι και 

κρηπιδότοιχοι είναι σημαντικά έργα υποδομής που απαντώνται  στο ευρύτερο φάσμα 

του Πολιτικού Μηχανικού , ήδη από τις αρχαίες κοινωνίες. Πρόκειται για κατασκευές 

οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας και διασφαλίζουν την εύρυθμη και ασφαλή 

λειτουργία έργων υποδομής, όπως συγκοινωνιακών έργων (αυτοκινητόδρομοι, 

σιδηρόδρομοι, μετρό, σήραγγες), λιμενικών έργων καθώς και δομικών έργων 

(δημόσιοι χώροι, περιμετρικοί τοίχοι υπογείων). Η εξασφάλιση τόσο της 

επιτελεστικότητας όσο και της ασφάλειας των παραπάνω υποδομών είναι διαχρονικά 

υψίστης σημασίας για κοινωνικο–οικονομικούς λόγους.  

 Τοίχοι αντιστήριξης χρησιμοποιούνται είτε για μόνιμη είτε για προσωρινή 

σταθεροποίηση πρανών με αρκετά μικρή κλίση έως και κατακόρυφα. Σε πολλές από 

τις παραπάνω περιπτώσεις λόγω μη ευνοϊκών συνθηκών (υπόγειες ροές υδάτων, 

ασταθή–χαλαρά εδάφη) είναι αδύνατο να υπάρξουν συνθήκες ευστάθειας του 

πρανούς αποκλειστικά λόγω της διατμητικής αντοχής του εδάφους. Επιπλέον, είναι 

γνωστό πως κύριο ρόλο στον σχεδιασμό τέτοιου είδους έργων έχει η σεισμική 

επικινδυνότητα της εκάστοτε περιοχής. Όπως αποδεικνύεται από ιστορικά στοιχεία, 

οι σεισμοί έχουν τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να καταπονούν σημαντικά τις 

κατασκευές αντιστήριξης. Αποτέλεσμα αυτών των καταπονήσεων είναι ενίοτε η 

ανάπτυξη μόνιμων παραμορφώσεων έως και την κατάρρευση των κατασκευών 

αυτών.  Καλείται, λοιπόν, ο Γεωτεχνικός Μηχανικός να ανταπεξέλθει σε πλήθος 

δυσκολιών, αρχικώς με την κατανόηση των φυσικών μηχανισμών (στον βαθμό που 

αυτό είναι εφικτό) και στη συνέχεια με την κατασκευή στέρεων και ασφαλών 

δομικών έργων.   

 Εκτός από τη διασφάλιση των προαναφερθέντων πρέπει να υπάρχει μέριμνα 

και για τον οικονομικό τους σχεδιασμό. Σε έργα υποδομής, όπως τα λιμενικά και τα 

συγκοινωνιακά, τα πρανή εκτείνονται για σημαντικές αποστάσεις (ενδεχομένως 
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χιλιόμετρα) και αντιστηρίζονται με διάφορους τύπους τοίχων. Η μείωση μερικών 

εκατοστών (ή και χιλιοστών) του πάχους ενός τοίχου θα επιφέρει εκθετική μείωση 

του κόστους κατασκευής αλλά και του χρόνου παράδοσης. Ειδικά στις μέρες μας, 

όπου, δυστυχώς, ο οικονομικός παράγοντας κατέχει πιο σημαντικό ρόλο σε σχέση με 

την ασφάλεια ενός έργου, παρατηρούνται κακοτεχνίες και λάθη στο σχεδιασμό με 

αποτέλεσμα ολόκληρες κατασκευές να καταστρέφονται από τα πρώτα χρόνια ζωής 

τους, χωρίς να έχουν αποσβέσει το κόστος κατασκευής τους. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι περιπτώσεις πόλεων που είχαν πληγεί από καταστροφικούς 

σεισμούς (Kobe 1995, Chi-Chi 1999, Loma Prieta 1989) στις οποίες το συνολικό 

κόστος επισκευής των έργων υποδομής εκτινάχθηκε σε εκατοντάδες εκατομμύρια 

δολάρια, χωρίς να αναφέρουμε το πιο σημαντικό, την απώλεια ανθρωπίνων ζωών.  

Παρακάτω παρατίθενται στις Εικ.1.1–1.4 ορισμένες περιπτώσεις κατάρρευσης ή μη 

αποδεκτής παραμόρφωσης έργων αντιστήριξης.  

 

Εικόνα 1.1: Chi–Chi 1999: Ολίσθηση μπλοκ σκυροδέματος τοίχου βαρύτητας (Fang 

et al 2003). 
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Εικόνα 1.2: Kobe 1995: Κατάρρευση τοίχου προβόλου σε σιδηροδρομική γραμμή 

(Fang et al 2003). 

 

 

Εικόνα 1.3: Chi–Chi 1999: Ανατροπή τοίχου βαρύτητας σε αυτοκινητόδρομο (Fang 

et al 2003). 
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Εικόνα 1.4: Chi–Chi 1999: Παραμένουσα στροφή τοίχου προβόλου στη θέση αρμού 

διαστολής  (Sitar et al 2012). 

 

1.2    ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  

 

 Είναι χρήσιμο να ταξινομηθούν τα έργα αντιστήριξης με βάση κυρίως την 

στατική τους λειτουργία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ευκαμψία αλλά 

και από τις συνθήκες στήριξης (θεμελίωση, αγκυρώσεις, συμβολή με πλάκες κτιρίων, 

ελευθερίες στροφής ή μετάθεσης στη βάση ή στην κορυφή τους, κ.λπ.). Βάσει της 

στατικής τους λειτουργίας μπορεί να προβλεφθεί και ο τρόπος παραμόρφωσης–

αστοχίας τους.  

Από τα αρχαία χρόνια, κυρίως λόγω έλλειψης αριθμητικών και αναλυτικών 

μεθόδων υπολογισμού, ο κύριος και κατασκευαστικά ευκολότερος τύπος που 

συναντάται σε έργα αντιστήριξης είναι οι τοίχοι βαρύτητας. Έχουν αρκετά μεγάλη 

μάζα και όγκο, συνεπώς, ασκούνται σε αυτούς μεγάλες αδρανειακές δυνάμεις. Λόγω 

της σημαντικής τους δυσκαμψίας, η παραμόρφωσή τους περιορίζεται σε ολίσθηση ως 

προς το έδαφος θεμελίωσης αλλά και στροφή ως στέρεο – απαραμόρφωτο σώμα 

γύρω από πόλο ο οποίος βρίσκεται στη βάση του τοίχου.  

Ένας άλλος τύπος που χρησιμοποιείται ευρέως τους τελευταίους αιώνες είναι 
οι τοίχοι πρόβολοι, λεπτές κατασκευές που λόγω του μικρού τους όγκου και μάζας, 
καταπονούνται κυρίως σε κάμψη αλλά ενίοτε σε ολίσθηση και στροφή.  Παρακάτω 
παρουσιάζονται οι συνηθέστεροι τύποι τοίχων αντιστήριξης που μπορεί να 
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συναντήσει κανείς σε δομικά έργα, σύμφωνα με τον Wood (1973) όπως φαίνονται και 
στην Εικ.1.5. 

 

     (α)         (β)  

 

       (γ)               (δ)  

 

(ε) 

 

     (στ)               (ζ)  

Εικόνα 1.5:  Τοίχοι αντιστήριξης κατά Wood(1973): (α) Τοίχος Πρόβολος, (β) 

Τοίχος βαρύτητας, (γ) Ανοικτές εγκαταστάσεις, (δ) Κλειστές εγκαταστάσεις, (ε) 

Ακρόβαθρα γεφυρών, (στ) Κτίριο εδραζόμενο σε βράχο, (ζ) κτίριο εδραζόμενο σε 

παραμορφώσιμο εδαφικό υπόστρωμα 
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- Τοίχος βαρύτητας 

 Όπως προαναφέρθηκε, χαρακτηρίζονται από αρκετά μεγάλο όγκο και μάζα. 

Συνήθως απαντώνται σε λιμενικά έργα (κρηπιδότοιχοι & συνοδά έργα), σε έργα 

οδοποιίας, σιδηροδρόμων και γενικότερα σε συγκοινωνιακά έργα. Συνήθης τρόπους 

αστοχίας είναι κυρίως σε ολίσθηση και στροφή. Λόγω της μεγάλης μάζας τους πρέπει 

στις αναλύσεις που θα χρησιμοποιηθούν κατά τον αντισεισμικό σχεδιασμό τους να 

ληφθούν υπόψη οι σημαντικές αδρανειακές δυνάμεις που ασκούνται. Τονίζεται πως 

πρόσφατα έχει παρατηρηθεί η ασύχρονη δράση μέγιστης αδρανειακής δύναμης και 

σεισμικής εδαφικής ώθησης. Η παραπάνω παρατήρηση έχει γίνει τόσο σε 

πειραματικές (Steedman and Zeng 1990) όσο και σε αριθμητικές αναλύσεις 

(Athanasopoulos–Zekkos et al 2013). Κατά κύριο λόγο, οι τοίχοι βαρύτητας 

αντιστηρίζουν πρανή μεγάλου ύψους, με αποτέλεσμα οι παραμορφώσεις σε 

περίπτωση αστοχίας να είναι αρκετά μεγάλες ώστε να θεωρηθεί μη γραμμική η 

συμπεριφορά του εδάφους. Για τον ίδιο λόγο αναπτύσσονται και αυξημένες 

παραμορφώσεις–καθιζήσεις στην επιφάνεια του αντιστηριζόμενου εδάφους με 

καταστροφικές συνέπειες για τις κατασκευές που βρίσκονται στα ανάντη.  

  

- Τοίχος  πρόβολος 

 Αρκετά μικρότερου όγκου (τόσο πάχους όσο και ύψους) και μάζας είναι οι 

τοίχοι πρόβολοι. Χρησιμοποιούνται τόσο σε λιμενικά έργα (κρηπιδότοιχοι) όσο και 

έργα οδοποιίας ή σήραγγες αλλά και σε περιπτώσεις προσωρινών έργων 

αντιστήριξης. Θεμελιώνονται είτε εγκιβωτισμένοι στη βάση τους, είτε με 

πεπλατυσμένη βάση («πέλμα» και «νύχι» εκατέρωθεν του κορμού). Επίσης, 

ενδέχεται να υπάρχουν ενδιάμεσες στηρίξεις καθ’ ύψος όταν αυτοί εκτείνονται για 

αρκετά μέτρα (αντιρρίδες, αγκυρώσεις). Έχουν σημαντικά μικρότερη ακαμψία και 

συνεπώς αρκετά μικρές διατομές συγκριτικά με τους τοίχους βαρύτητας. 

Καταπονούνται κυρίως σε κάμψη αλλά και σε περιστροφή και ολίσθηση αναλόγως 

τον τρόπο θεμελίωσής τους. Οι παραμορφώσεις τους συνήθως είναι μεγαλύτερες 

σχετικά με αυτές των τοίχων βαρύτητας και έχουν ως αποτέλεσμα την ανελαστική 

συμπεριφορά έως και την πλήρη πλαστικοποίηση του αντιστηριζόμενου εδάφους. 
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- Ανοικτές και κλειστές εγκαταστάσεις 

 Είναι παρόμοιου τύπου με τους τοίχους τύπου προβόλου αλλά μικρότερων 

διαστάσεων και συνήθως με ενδιάμεσες στηρίξεις καθ’ ύψος (κυρίως δοκούς ή 

πλάκες), κάτι που τις μετατρέπει σε αρκετά πιο δύσκαμπτες (ειδικά τις εγκαταστάσεις 

κλειστού τύπου). Για μικρά ύψη η απόκριση του εδάφους είναι ελαστική και με 

μικρές παραμορφώσεις. 

 

- Ακρόβαθρα γεφυρών 

 Από τους σημαντικότερους τύπους αντιστήριξης, από την σκοπιά της 

ασφάλειας, είναι οι τοίχοι αντιστήριξης σε ακρόβαθρα γεφυρών, με καθοριστική 

επιρροή τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο στις σύγχρονες κοινωνίες. 

Έχουν πρωταρχικό ρόλο καθώς ακόμα και οι παραμορφώσεις της τάξεως των 

χιλιοστών μπορούν  να καταστήσουν μια γέφυρα μη λειτουργική. Σημαντικές είναι οι 

ενδιάμεσες στηρίξεις όσο και ο τύπος έδρασης στην κορυφή του τοίχου. Σε 

περίπτωση που μεταφέρονται εντάσεις τεμνουσών και ροπών θα υπάρχει μεγάλη 

επιρροή από την δυναμική απόκριση της γέφυρας. Αν η έδραση είναι απλή κύλιση 

τότε η στατική τους λειτουργία πλησιάζει αυτή των τοίχων προβόλων. 

 

- Περιμετρικοί τοίχοι υπογείου κτιρίων εδραζόμενων σε βράχο ή σε παραμορφώσιμο 

εδαφικό υπόστρωμα 

 Πρόκειται για αρκετά δύσκαμπτα δομικά στοιχεία λόγω των πλευρικών 

περιορισμών τους (δοκοί, πλάκες). Όπως θα αναπτυχθεί λεπτομερώς και σε επόμενο 

κεφάλαιο, μεγάλη επιρροή, ως προς τις εδαφικές ωθήσεις, έχει το εδαφικό 

υπόστρωμα θεμελίωσης. Όσο πιο μαλακό–παραμορφώσιμο είναι τόσο μεγαλύτερες 

παραμορφώσεις θα αναπτυχθούν στους τοίχους και θα καταστεί σίγουρη η μη 

ελαστική συμπεριφορά του εδάφους.   
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1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

  

1.3.1 Στατικές ωθήσεις εδαφών 

Από τα τέλη του 18ου αιώνα ο Coulomb (1776) είχε μελετήσει τα πρώτα 

προσομοιώματα για τον αναλυτικό υπολογισμό των στατικών εδαφικών ωθήσεων για 

τοίχο αντιστήριξης. Εν συνεχεία, αναπτύχθηκαν παραπλήσιες λύσεις από τον Rankine 

(1857) αλλά και πλήθος γραφικών μεθόδων υπολογισμού όπως η μέθοδος Culmann 

(1866).  

 

1.3.2 Δυναμικές ωθήσεις εδαφών 

 Οι μέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί έως τις μέρες μας μπορούν να διαχωριστούν 

σε δύο βασικές ομάδες, των ενδόσιμων τοίχων αντιστήριξης και των μη ενδόσιμων. 

Βασικά χαρακτηριστικά για την ενδοσιμότητα των κατασκευών είναι ο όγκος, η 

ευκαμψία, η στατική λειτουργία και οι τρόποι στήριξής τους. Στο επόμενο κεφάλαιο 

αναπτύσσονται περιληπτικά οι μέθοδοι υπολογισμού δυναμικών ωθήσεων για την 

περίπτωση ανένδοτων–απαραμόρφωτων τοίχων και αναλυτικότερα οι μέθοδοι 

υπολογισμού ενδόσιμων τοίχων αντιστήριξης (άκαμπτων ή εύκαμπτων), τόσο για τον 

σχεδιασμό με βάση τις παραμορφώσεις όσο και βάσει των ωθήσεων.  

Η δυναμική απόκριση των εύκαμπτων ενδόσιμων τοίχων προβόλων είναι το κύριο 

αντικείμενο της παρούσας έρευνας, που σκοπό έχει την αποσαφήνιση της ευεργετικής 

ή μη επίδρασης όλων των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν το πρόβλημα, όπως η 

ανομοιογένεια του εδάφους, η ευκαμψία του τοίχου, η ενδοσιμότητα της θεμελίωσης 

του τοίχου αλλά και του εδάφους θεμελίωσης (υπό την έννοια των τοπικών εδαφικών 

συνθηκών) καθώς και η επίδραση–συνεισφορά εφελκυώμενων αγκυρίων καθ’ ύψος 

του τοίχου. 
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2.    ΕΝΔΟΣΙΜΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ   

  

 Ως ενδόσιμοι τοίχοι χαρακτηρίζονται όσοι μπορούν να αναπτύξουν επαρκή 

παραμόρφωση (μετατόπιση ή στροφή) ώστε να εξαντληθεί η διατμητική αντοχή του 

αντιστηριζόμενου εδάφους και συνεπώς να υπάρξει τουλάχιστον μια περιβάλλουσα 

αστοχίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μεθόδων υπολογισμού ωθήσεων σε 

ενδόσιμους τοίχους ανήκουν στις λεγόμενες ψευδοστατικές μεθόδους. Θεωρούν, 

δηλαδή, πως η πραγματική σεισμική καταπόνηση προσομοιώνεται μέσω μιας 

ομοιόμορφης στατικής επιτάχυνσης (οριζόντιας αλλά και κατακόρυφης συνιστώσας) 

η οποία εφαρμόζεται σε ένα πρίσμα αστοχίας (είτε στην κλασική σφήνα της θεωρίας 

Coulomb (1776), είτε για μια οποιαδήποτε μορφή καμπύλης της περιβάλλουσας 

αστοχίας). Για την ισχύ της τελευταίας προϋπόθεσης απαιτείται, όπως 

προαναφέρθηκε, η πλήρης ανάπτυξη της διατμητικής αντοχής του εδάφους και 

ταυτόχρονα η επαρκής παραμόρφωσή του (μετατόπιση ή στροφή). Τέλος, είναι 

αρκετά σύνηθες στις μεθόδους αυτές να μην λαμβάνεται υπόψη η αποκόλληση του 

εδάφους σε οποιοδήποτε σημείο του τοίχου. Τονίζεται πως η ενδοσιμότητα του 

τοίχου λαμβάνεται μόνο ως προς την ολίσθηση ή στροφή του ως στερεό σώμα, 

αναφορικά με το έδαφος θεμελίωσης, ενώ αγνοείται πλήρως η ευκαμψία της 

κατασκευής. Κατά συνέπεια, οι μεθοδολογίες που παρουσιάζονται στο παρόν 

κεφάλαιο αφορούν κατά κύριο λόγο τοίχους βαρύτητας και σπανίως τοίχους 

προβόλους με πολύ μεγάλη δυσκαμψία. 

 

2.1    ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΩΘΗΣΕΩΝ 

 

2.1.1 Μέθοδος Mononobe–Okabe (1929, 1926) 

 Η μέθοδος Mononobe–Okabe (εν συντομία M–O) αναπτύχθηκε ανεξάρτητα 

και σχεδόν ταυτόχρονα από τους Okabe (1926) και Mononobe & Matsuo (1929) και 

αποτελεί μια επέκταση της θεωρίας Coulomb (1776) που αναφέρθηκε προηγουμένως 

στις μεθόδους υπολογισμού των στατικών ωθήσεων. Η μέθοδος Μ-Ο προϋποθέτει τις 

εξής παραδοχές : 
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- Απαιτείται η επαρκής μετατόπιση του τοίχου ώστε να αναπτυχθεί πλήρως η 

διατμητική αντοχή του εδάφους καθ’ όλο το μήκος της επιφάνειας αστοχίας. 

- Η μέθοδος υπολογίζει τις ωθήσεις στον τοίχο κατά το ισορροπούν σύστημα, 

ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν επέλθει η αστοχία και αφού έχει αναπτυχθεί 

πλήρως η διατμητική αντοχή του μέσου, συνυπολογίζει δε και τις δυνάμεις 

βαρύτητας. 

- Υιοθετείται πλήρως η θεωρία Coulomb (1776), δηλαδή , ότι η αστοχία του 

εδαφικού μέσου αναπτύσσεται κατά μήκος ενός επιπέδου που διέρχεται από 

τον πόδα του τοίχου και σχηματίζει γωνία αΑΕ με την οριζόντια διεύθυνση.   

- Οι σεισμικές ωθήσεις υπολογίζονται μέσω ισοδύναμης στατικής δύναμης, 

οριζόντιας (Νh) και κατακόρυφης (Nv) συνιστώσας, οι οποίες εφαρμόζονται 

στο κέντρο βάρους της σφήνας και είναι προϊόν εφαρμογής ομοιόμορφων 

επιταχύνσεων σε όλο τον όγκο του εδάφους. 

- Ως κριτήριο αστοχίας του εδαφικού υλικού θεωρείται αυτό των Mohr–

Coulomb, για ξηρό ειδικό βάρος, μη συνεκτικό, ισότροπο και ομοιογενές 

εδαφικό υλικό με σταθερή εσωτερική γωνία τριβής σε όλο τον όγκο του. 

Η μεθοδολογία των Μ–Ο καταλήγει σε υπολογισμό της συνολικής ώθησης 

που εφαρμόζεται στον τοίχο, δίχως τον προσδιορισμό του σημείου εφαρμογής της, 

ούτε της κατανομής των τάσεων στον τοίχο. Η παραπάνω αδυναμία προσπερνάται 

θεωρώντας γραμμικό προφίλ εδαφικών ωθήσεων με μηδενική τάση στην ελεύθερη 

επιφάνεια και κατά συνέπεια, το ύψος εφαρμογής της συνισταμένης δύναμης 

βρίσκεται στο 1/3 του ύψους του τοίχου από τον πόδα του. Μερικά χρόνια αργότερα 

οι Seed & Whitman (1970) έδειξαν πως το ύψος εφαρμογής βρίσκεται περίπου στο 

60% του ύψους του τοίχου, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί από πειραματικά 

αποτελέσματα. Αντίθετα, ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ 2000) 

υποθέτει ότι βρίσκεται στο 1/3 του ύψους για ενδόσιμους τοίχους (υιοθετώντας τη 

μέθοδο Μ–Ο), ενώ για ανένδοτους τοίχους θεωρεί ύψος εφαρμογής της συνισταμένης 

ώθησης στο 58% του ύψους.   

Μείζονος σημασίας είναι ο προσδιορισμός των συντελεστών (Νh , Nv ) της 

ισοδύναμης  στατικής φόρτισης καθώς και ο προσδιορισμός των ωθήσεων σε 

περίπτωση κορεσμένου εδάφους (χονδρόκοκκου ή λεπτόκοκκου). Για τους 

συντελεστές Νh , Nv στην εργασία των Whitman & Liao (1985) δίνεται χάρτης των 

Η.Π.Α. όπου απεικονίζονται οι σεισμικές ζώνες για κάθε πολιτεία όπως 
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παρουσιάζεται στο Σχ. 2.1. και φαίνεται πως δεν υπερβαίνει το 20% της επιτάχυνσης 

της βαρύτητας για την περιοχή της Καλιφόρνια.  

 

Σχήμα 2.1: Σεισμικές ζώνες των Η.Π.Α. , Whitman & Liao (1985) 

 

Με παρόμοιο τρόπο αντιμετωπίζει και ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000 

τον υπολογισμό των συντελεστών αυτών, δίδοντας αρκετά μειωμένες τιμές (έως 

50%) ανάλογα τον τύπο της κατασκευής, μέσω ενός συντελεστή qw.  

Ως προς την ικανότητα της μεθόδου Μ–Ο να υπολογίσει τις σεισμικές 

ωθήσεις σε περίπτωση κορεσμένου εδάφους και ειδικά για εδάφη που εμφανίζουν 

σημαντική απομείωση της αντοχής τους κατά τη διάρκεια σεισμού (ρευστοποιήσιμα 

εδάφη), οι απόψεις πολλών ερευνητών διίστανται. Αρκετοί υποστηρίζουν πως η 

μέθοδος είναι ακατάλληλη κυρίως για ρευστοποιήσιμα εδάφη αλλά μπορεί να δώσει 

μια αρκετά καλή προσέγγιση για περιπτώσεις όπου το νερό εκτελεί παλινδρομική 

κίνηση μαζί με το έδαφος, ως ένα ενιαίο σώμα, δίχως διαφυγή από τους πόρους και 

ανάπτυξη σημαντικών υπερπιέσεων. Οι προτάσεις που υιοθετεί ο Ελληνικός 

Αντισεισμικός Κανονισμός σε τέτοιες περιπτώσεις θα παρουσιαστούν σε επόμενη 

ενότητα. 



Κεφάλαιο 2:  Ενδόσιμοι τοίχοι αντιστήριξης  12 
 

 
 

Το προσομοίωμα της μεθόδου Μ–Ο φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα 2.2 : 

 

Σχήμα 2.2: Τοίχος αντιστήριξης κατά τη μέθοδο Μ-Ο 

Η συνολική ενεργητική ώθηση δίνεται από τον τύπο : 

PAE = 0.5 KAE γ Η2 (1- Νv)   (2.1) 

όπου ο δυναμικός συντελεστής ενεργητικών ωθήσεων δίνεται από την σχέση : 

          ΚΑΕ = 
𝑐𝑜𝑠2(𝜑−𝜃−𝜓)

cos(𝜓)𝑐𝑜𝑠2(𝜃) cos(𝛿+𝜃+𝜓) [1+√
sin(𝛿+𝜑)sin (𝜑−𝛽−𝜓)

cos(𝛿+𝜃+𝜓)cos (𝛽−𝜃)
]

2   (2.2) 

με φ – β ≥ ψ ,όπου φ είναι η διατμητική αντοχή του εδάφους και ψ = arctan( 𝑁ℎ

1−𝑁𝑣
 ). Η 

γωνία που σχηματίζει το επίπεδο αστοχίας της υποτιθέμενης σφήνας με την οριζόντια 

διεύθυνση ισούται με : 

αΑΕ = φ – ψ + arctan( 
𝐴1−tan( 𝜑−𝜓−𝛽 )

𝛢2
 )  (2.3) 

όπου οι συντελεστές Α1 και Α2  προσδιορίζονται από τις εξής σχέσεις : 

Α1 = √tan(𝜑 − 𝜓 − 𝛽) [tan(𝜑 − 𝜓 − 𝛽) + cot(𝜑 − 𝜓 − 𝜃)] [1 + tan(𝛿 + 𝜓 + 𝜃) 𝑐𝑜𝑡 (𝜑 − 𝜓 − 𝜃)]   (2.4)
   

Α2 = 1 + tan(δ+ψ+θ) [tan(φ-ψ-β)+cot(φ-ψ-θ)]  (2.5) 
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Στη σχέση (2.2) του δυναμικού συντελεστή ενεργητικών ωθήσεων, όταν φ < ψ + β 

τότε το sin(φ-β-ψ) καθώς και το αντίστοιχο υπόρριζο γίνονται αρνητικά και δεν 

προκύπτει πραγματική λύση, οπότε λαμβάνονται ίσα με μηδέν. Η ερμηνεία της 

παραπάνω παρατήρησης καταλήγει στο συμπέρασμα πως για σεισμό που προκαλεί    

φ > ψ – β, δεν είναι δυνατή η ισορροπία πρανούς με κλίση β > φ – ψ. Συνεπώς, η 

μέγιστη οριζόντια σεισμική επιτάχυνση (αh,max) που μπορεί να αναληφθεί 

εξασφαλίζοντας την οριακή ισορροπία αντιστοιχεί σε ψ = φ – β και ισούται με : 

αh,max = 
tan (𝜑−𝛽)

( 1+0.3 𝑡𝑎𝑛( 𝜑−𝛽 ) )
                           (2.6) 

και ο αντίστοιχος μέγιστος δυναμικός συντελεστής γίνεται : 

ΚΑΕ,max = 
𝑐𝑜𝑠2( 𝛽−𝜃 )

cos( 𝜑−𝛽 ) 𝑐𝑜𝑠2(𝜃) cos ( 𝛿+𝜃+𝜑−𝛽 )
                       (2.7) 

Η συνολική ενεργητική εδαφική ώθηση αναλύεται σε μια στατική συνιστώσα PA και 

μια δυναμική συνιστώσα ΔPAE : 

PAE = PA + ΔPAE     (2.8) 

Ως γνωστό, η στατική συνιστώσα δρα σε ύψος 0.33H από τη βάση και λαμβάνοντας 

υπόψη την υπόθεση των Seed & Whitman (1970) ότι η δυναμική συνιστώσα δρα σε 

ύψος 0.6Η, η συνισταμένη δύναμη θα δρα σε ύψος από τη βάση: 

h = 
𝑃𝐴0.33 𝐻+ 𝛥𝑃𝐴𝐸 0.6 𝐻 

𝑃𝛢𝛦
   (2.9) 

Η συνολική παθητική ώθηση δίνεται : 

PPE = 0.5 KPE γ H2 ( 1 – Nv )                                                                         (2.10) 

και αντίστοιχα ο συντελεστής δυναμικών παθητικών εδαφικών ωθήσεων : 

ΚPΕ = 
𝑐𝑜𝑠2(𝜑+𝜃−𝜓)

cos(𝜓)𝑐𝑜𝑠2(𝜃) cos(𝛿−𝜃+𝜓) [1+√
sin(𝛿+𝜑)sin (𝜑+𝛽−𝜓)

cos(𝛿−𝜃+𝜓)cos (𝛽−𝜃)
]

2                 (2.11) 

Τέλος, η γωνία του επιπέδου αστοχίας για τις παθητικές ωθήσεις δίνεται κατά 

αναλογία από τις παρακάτω σχέσεις : 
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αPΕ = ψ – φ + arctan( 
𝐴3+tan( 𝜑+𝜓+𝛽 )

𝛢4
 )                                                      (2.12) 

Α3 = √tan(𝜑 − 𝜓 + 𝛽) [tan(𝜑 − 𝜓 + 𝛽) + cot(𝜑 − 𝜓 + 𝜃)] [1 + tan(𝛿 + 𝜓 − 𝜃) 𝑐𝑜𝑡 (𝜑 − 𝜓 + 𝜃)]    (2.13) 

Α4 = 1 + tan(δ+ψ-θ) [tan(φ-ψ+β)+cot(φ-ψ+θ)]                       (2.14) 

Στο σημείο αυτό τονίζεται πως οι σύγχρονες ερευνητικές μελέτες, εξετάζοντας την 

αξιοπιστία της μεθόδου Μ–Ο, καταλήγουν σε διφορούμενα συμπεράσματα. Κάποιοι 

ερευνητές υποστηρίζουν πως η Μ–Ο υποεκτιμά τις σεισμικές εδαφικές ωθήσεις, ενώ 

άλλοι ισχυρίζονται πως τις υπερεκτιμά, καταλήγοντας σε υπερσυντηρητικό και αντι–

οικονομικό σχεδιασμό των κατασκευών αντιστήριξης. Επιπρόσθετα, υπάρχουν 

τεχνικές εκθέσεις στις οποίες αναφέρονται περιπτώσεις αστοχίας ή ακόμα και 

κατάρρευσης τοίχων αντιστήριξης σε έργα υποδομής υπό πραγματικές σεισμικές 

διεγέρσεις. Αυτές οι αναφορές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως ακόμα και για 

σεισμούς ισχυρότερους από τον σεισμό σχεδιασμού, ελάχιστο ποσοστό των 

κατασκευών αντιστήριξης υπέστησαν σημαντικές βλάβες. Στην πλειονότητα αυτών 

των περιπτώσεων αστοχίας, οι βλάβες που προκλήθηκαν καταλογίζονται σε 

κατασκευαστικά λάθη ή σφάλματα κατά τον σχεδιασμό του έργου και όχι στην 

αναξιοπιστία της μεθόδου Μ–Ο.  

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως παρά τη χρήση της μεθόδου για σχεδόν έναν 

ολόκληρο αιώνα και την υιοθέτησή της από την πλειονότητα των Κανονισμών 

Σχεδιασμού, παραμένουν αρκετά αναπάντητα ερωτήματα και η ακαδημαϊκή 

κοινότητα καταλήγει σε αντιφατικά αποτελέσματα. Στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας 

εργασίας γίνεται μια προσπάθεια αποσαφήνισης των κυριότερων μειονεκτημάτων της 

ψευδο–στατικής προσέγγισης για τον σχεδιασμό κατασκευών αντιστήριξης και 

εξηγείται η σύγχυση που υπάρχει στις ερευνητικές εργασίες ως προς την επίδραση 

της συχνότητας διέγερσης, ή ισοδύναμα του μήκους κύματος λ, όπως πολύ εύστοχα 

παρατήρησαν στην μελέτη τους οι Brandenberg et al (2015). 

 

2.1.2 Μέθοδος Seed & Whitman (1970) 

Μια πιο απλοποιημένη μέθοδος συγκριτικά με τη μέθοδο Μ–Ο είναι αυτή των 

Seed & Whitman (1970).  Στην εργασία τους έκαναν τη παραδοχή πως για τιμές       

Νh < 0.4, ο συντελεστής των δυναμικών ωθήσεων (ΔΚΑΕ) μεταβάλλεται γραμμικά 
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συναρτήσει του συντελεστή της οριζόντιας ισοδύναμης σεισμικής επιτάχυνσης (Νh) 

και λαμβάνει τη τιμή ¾ όταν ο συντελεστής Νh τεθεί ίσος με τη μονάδα. 

Χαρακτηριστικό διάγραμμα ΔΚΑΕ – Νh φαίνεται στο Σχήμα 2.3 όπως δίνεται από τον 

Παπαζαφειρόπουλος (2010). 

 

Σχήμα 2.3: Διάγραμμα συντελεστή δυναμικών ωθήσεων συναρτήσει του συντελεστή 

οριζόντιας ισοδύναμης σεισμικής επιτάχυνσης (Παπαζαφειρόπουλος 2010). 

Συνεπώς, θεωρώντας, όπως και προηγουμένως, πως η συνολική ασκούμενη ώθηση 

είναι το άθροισμα της στατικής συνιστώσας και της αντίστοιχης δυναμικής, τότε η 

συνολική ώθηση PAE δίνεται : 

PAE = PA + ΔPAE = 0.5 γ Η2 ( ΚΑ + ¾ Νh )                      (2.15) 

 

2.1.3 Μέθοδος Steedman & Zeng (1989) 

Οι Steedman & Zeng (1989) δημιούργησαν παρόμοιο προσομοίωμα με τους 

Mononobe & Okabe, θεωρώντας άκαμπτο κατακόρυφο (θ = 0) τοίχο εδραζόμενο σε 

ακλόνητη βάση και έλαβαν υπόψη τους τόσο τη διαφορά φάσης μεταξύ των μεγεθών, 

όσο και τα φαινόμενα δυναμικής ενίσχυσης του εδάφους με αποτέλεσμα να μπορεί να 

εκτιμηθεί το προφίλ των εδαφικών ωθήσεων, σε αντίθεση με την μέθοδο Μ–Ο. Η 

βάση υποβάλλεται σε αρμονική οριζόντια επιτάχυνση α(t) πλάτους αh και θεωρείται 

και εδώ πως το επίπεδο αστοχίας σχηματίζει μια τριγωνική σφήνα εδάφους με κλίση 

θ ως προς την οριζόντιο. Η συνολική αδρανειακή δύναμη που δρα στον τοίχο δίνεται: 
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Q(t) = 
𝜆 𝛾 𝑎ℎ

4 𝜋2 𝑔 tan (𝜃)
 ( 2π Η cos(ωζ) + λ (sin(ωζ) – sin(ωζ)) )                      (2.16) 

όπου ζ = t – H/Vs , Vs η ταχύτητα διάδοσης των διατμητικών κυμάτων στο μέσο και 

λ= 2π Vs /ω το μήκος του διατμητικού κύματος που διαδίδεται κάθετα και ω την 

κυκλική συχνότητα διέγερσης. 

Η συνολική εδαφική δύναμη που εφαρμόζεται υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την 

οριακή ισορροπία της σφήνας : 

PAE (z,t) = 𝑄(𝑡) cos(𝛼−𝜑)+𝑊𝑠𝑖𝑛(𝑎−𝜑)

cos (𝛿+𝜑−𝛼)
                      (2.17) 

ενώ η κατανομή των εδαφικών ωθήσεων καθ’ ύψος του τοίχου (z) δίνεται 

παραγωγίζοντας τη συνολική εδαφική δύναμη : 

pAE(z,t) =  
𝛾 𝑧 sin (𝜃−𝜑)

tan(𝜃)cos (𝛿+𝜑−𝜃)
 + 

𝑁ℎ 𝛾 𝑧 cos (𝜃−𝜑)

tan(𝜃) cos(𝛿+𝜑−𝜃)
 sin( ω (t-z/Vs) )          (2.18) 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω σχέση, λόγω της συνάρτησης ημιτόνου στον 

δεύτερο όρο, το προφίλ των ωθήσεων επηρεάζεται με μη γραμμικό τρόπο ως προς το 

βάθος από την ελεύθερη επιφάνεια και ως προς τον χρόνο. Συνεπώς, το ύψος 

εφαρμογής της συνισταμένης δύναμης μεταβάλλεται με τον χρόνο και δίδεται από τη 

σχέση : 

h(t) = H - 
2 𝜋2 𝛨2 cos(𝜔𝜁)+2𝜋𝜆𝛨 sin(𝜔𝜁)− 𝜆2 (cos(𝜔𝜁)−cos (𝜔𝑡))

2𝜋𝐻 cos(𝜔𝜁)+𝜋𝜆 (sin(𝜔𝜁)−sin(𝜔𝑡))
                (2.19) 

Τέλος, οι Choudhury & Nimbalkar (2006) επέκτειναν τη μέθοδο των Steedman & 

Zeng(1989) λαμβάνοντας υπόψη περισσότερες παραμέτρους όπως την ταχύτητα 

διάδοσης διαμήκων κυμάτων (VP) και τη θεώρηση τόσο οριζόντιας όσο και 

κατακόρυφης συνιστώσας της σεισμικής επιτάχυνσης, καταλήγοντας σε παρεμφερή 

αποτελέσματα με αυτά της απλοποιημένης μεθόδου των Steedman & Zeng (1989).   

 

2.1.4 Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000 

 Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000 (Ε.Α.Κ. 2000) υιοθετεί πλήρως 

την μέθοδο M–O για τον υπολογισμό των σεισμικών ωθήσεων σε τοίχους που έχουν 

δυνατότητα ολίσθησης ή στροφής στη βάση τους αλλά και σε παραμορφώσιμους 
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τοίχους με αναμενόμενη μετακίνηση στη κορυφή τουλάχιστον ίση με το 10% του 

ύψους του τοίχου, χωρίς παράλληλα να αποκλείει και τις ελαστικές μεθόδους στις 

οποίες απαιτείται η κριτική σκέψη και η εμπειρία του μελετητή με απαραίτητη την 

επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων μέσω αριθμητικών αναλύσεων.  

Ο συντελεστής της οριζόντιας συνιστώσας της ισοδύναμης σεισμικής επιτάχυνσης 

δίδεται ως η ανηγμένη σεισμική επιτάχυνση που προκύπτει από τον ΕΑΚ 2000 βάσει 

του χάρτη σεισμικών ζωνών του Ελλαδικού χώρου, διαιρεμένη με τον συντελεστή 

συμπεριφοράς (qw) που δίδεται από πίνακα αναλόγως τον τύπο του τοίχου. Ο 

συντελεστής της κατακόρυφης συνιστώσας θεωρείται ως το 30% της οριζόντιας 

ανηγμένης σεισμικής επιτάχυνσης.  

Για τους ενδόσιμους τοίχους αντιστήριξης (δηλ. αυτών που έχουν δυνατότητα 

ολίσθησης στη βάση τους) ο ΕΑΚ 2000 υιοθετεί τη μέθοδο M–O, ενώ για την 

περίπτωση ακλόνητων τοίχων, προτείνει ανεστραμμένο τραπεζοειδές προφίλ 

σεισμικών ωθήσεων με ανηγμένη τάση στη βάση σ/αγΗ = 0.5, όπου Η το ύψος του 

τοίχου, και στην κορυφή σ/αγΗ=1.5. Αυτό έχει ως συνέπεια η τέμνουσα βάσης για τις 

σεισμικές ωθήσεις να ισούται με Qb/αγΗ2=1 και το ύψος εφαρμογής να ισούται με 

h/H = 0.66, δηλ. η ροπή ανατροπής να δίνεται ως Μb=Qb h, συνεπώς Mb/αγΗ3 = 0.58. 

Οι παραπάνω τιμές είναι αρκετά συντηρητικές κυρίως ως προς το ύψος εφαρμογής 

της συνισταμένης δύναμης και κατά συνέπεια της ροπής ανατροπής. Περεταίρω 

σχολιασμός γίνεται στα Κεφάλαια 4 και 5.  

 Για την περίπτωση κορεσμένου επιχώματος, ο ΕΑΚ 2000 διακρίνει δύο 

περιπτώσεις. Στην πρώτη, γίνεται αναφορά σε έδαφος όπου το νερό δεν εκτελεί 

ανεξάρτητη κίνηση από τον εδαφικό ιστό και συνεπώς οι εδαφικές ωθήσεις μπορούν 

να υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη το κορεσμένο ειδικό βάρος του εδάφους που 

βρίσκεται κάτω από την στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα (έδαφος υπό 

άνωση). Στην δεύτερη περίπτωση που αντιστοιχεί σε πολύ διαπερατά εδάφη 

(διαπερατότητα k > 0.5 10-3 m/sec όπως λιθορριπή μεγάλων αδρανών) οι σεισμικές 

ωθήσεις του εδάφους και του ύδατος θα υπολογίζονται ανεξάρτητα και θα 

επαλληλίζονται τα αποτελέσματά τους. Έτσι, προσδιορίζονται με τη μέθοδο Μ-Ο οι 

ωθήσεις λόγω εδάφους με χρήση του κορεσμένου ειδικού βάρους και σε αυτές 

προστίθεται η υδροδυναμική μεταβολή της πίεσης του νερού : 
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p(z) = 7
8
 αh γw √𝛨 𝑧                                                    (2.20) 

όπου Η το ύψος του τοίχου από την στάθμη του υπόγειου υδροφόρου και z το βάθος 

του εξεταζόμενου σημείου. 

 

2.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 

 

2.2.1 Μέθοδος Richards & Elms (1979) 

 Οι Richards & Elms (1979)  μελέτησαν ένα αρκετά απλοποιημένο 

προσομοίωμα για τον υπολογισμό των μόνιμων παραμορφώσεων, θεωρώντας τη 

γνωστή απαραμόρφωτη σφήνα ως ενιαίο σώμα με τον τοίχο, όπου και τα δύο μαζί 

ολισθαίνουν πάνω στην άκαμπτη βάση–έδραση. Εφαρμόζεται ομοιόμορφη οριζόντια 

επιτάχυνση στο σύστημα, με κατεύθυνση ώστε οι αδρανειακές δυνάμεις του 

επιχώματος να έχουν φορά προς τον τοίχο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.4. Συνέπεια 

των παραπάνω είναι να μην λαμβάνεται υπόψη η ενίσχυση της σεισμικής κίνησης, 

όπως επίσης αγνοείται η κατακόρυφη συνιστώσα της σεισμικής επιτάχυνσης. 

 

Σχήμα 2.4: Προσομοίωμα τοίχου βαρύτητας των Richards & Elms (1979) 

Θεωρείται, όπως και στις υπόλοιπες μεθόδους των ενδόσιμων τοίχων, πως η 

μετακίνηση είναι επαρκής ώστε να εξαντληθεί πλήρως η διατμητική αντοχή του 
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αντιστηριζόμενου εδάφους. Αυτό μεταφράζεται σε μια ελάχιστη επιτάχυνση που 

πρέπει να επιβληθεί αmin. Λαμβάνοντας την ισορροπία του ενιαίου σώματος (τοίχος 

και σφήνα) στην οριζόντια και στην κατακόρυφη διεύθυνση : 

Τ = Fh + PAEh                          (2.21) 

N = W + PAEv                          (2.22) 

όπου Τ = Ν tan(φw) , Fh = αmin W /g , PAEh = PAE cos(δ+θ) , PAEv sin(δ+θ) με φw την 

γωνία τριβής τοίχου – εδάφους έδρασης  και  

αmin / g = tan(φw) - 
𝑃𝐴𝐸 cos(𝛿+𝜃)− 𝑃𝛢𝛦 sin (𝛿+𝜃)

𝑊
                      (2.23) 

Για τον υπολογισμό του PAE προτείνεται η χρήση της μεθόδου M–O, στην οποία 

όμως η σεισμική επιτάχυνση αmin πρέπει να είναι γνωστή.  Έτσι, η λύση των PAE και 

αmin θα προκύψει μέσω επαναληπτικής διαδικασίας μέχρι να επιτευχθούν οι ελάχιστες 

δυνατές αποκλίσεις δύο συνεχόμενων επαναλήψεων. Οι Richards & Elms (1979) 

υπολογίζουν την ακόλουθη τιμή για τη μόνιμη μετατόπιση του τοίχου : 

dR = 0.087
𝑉𝑚𝑎𝑥

2  𝑎𝑚𝑎𝑥
3

𝑎𝑚𝑖𝑛
4                       (2.24) 

με Vmax την μέγιστη ταχύτητα της σεισμικής διέγερσης και αmax την μέγιστη 

επιτάχυνση.  

 

2.2.2 Μέθοδος Whitman & Liao (1985) 

Όπως προαναφέρθηκε, η μέθοδος Richards & Elms (1979) δεν λαμβάνει 

υπόψη τη δυναμική ενίσχυση του εδάφους καθώς και την κατακόρυφη συνιστώσα της 

σεισμικής επιτάχυνσης. Η επίδραση της δυναμικής απόκρισης του αντιστηριζόμενου 

εδάφους στις παραμένουσες παραμορφώσεις του τοίχου αυξάνουν σημαντικά όταν η 

δεσπόζουσα συχνότητα ισούται περίπου με την ιδιοσυχνότητα του εδάφους και 

συνεπώς οι μετατοπίσεις που υπολογίζονται από τη μέθοδο Richards & Elms (1979) 

είναι αρκετά μικρότερες από τις πραγματικές. Επιπλέον, ο Zarrabi (1979) μελέτησε 

το προσομοίωμα των Richards & Elms (1979), με τη διαφορά ότι ο τοίχος και η 

σφήνα κινούνται ως ξεχωριστά στερεά σώματα και κατέληξαν σε αρκετά μικρότερες 
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μόνιμες παραμορφώσεις. Όλα τα παραπάνω, προσπάθησαν να προσδιορίσουν οι 

Whitman & Liao (1985) ποσοτικοποιώντας τις αβεβαιότητες των διαφόρων 

παραμέτρων ώστε να περιγράψουν το συνολικό σφάλμα μοντελοποίησης με μια 

τυχαία μεταβλητή λογαριθμικής κατανομής. Έτσι, υπολόγισαν πως οι μόνιμες 

παραμορφώσεις του τοίχου έχουν μέση τιμή : 

𝑑𝑅𝑒
̅̅ ̅̅ ̅ = 37 𝑉𝑚𝑎𝑥

2

𝑎𝑚𝑎𝑥
 𝑒− 

9.4 𝑎𝑚𝑖𝑛
𝑎𝑚𝑎𝑥                       (2.25) 

Επίσης, έδειξαν πως ο συνυπολογισμός της κατακόρυφης συνιστώσας της σεισμικής 

επιτάχυνσης μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες μετατοπίσεις από την μέθοδο των 

Richards & Elms (1979), για τιμές amax > 0.5g και amin / amax > 0.4. 

 

2.2.3 Μέθοδος των Bray, Travasarou & Zupan (2010) 

 Οι Bray, Travasarou & Zupan (2010) προσδιόρισαν με εφαρμογή της μεθόδου 

του ολισθαίνοντος στερεού, που ανέπτυξε ο Newmark (1965), την τιμή του 

συντελεστή σεισμικών ωθήσεων kh που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό 

των εδαφικών ωθήσεων σύμφωνα με τη μέθοδο Mononobe–Okabe. Σύμφωνα με την 

τη μεθοδολογία τους, ο συντελεστής kh δίνεται ως συνάρτηση της μετατόπισης–

ολίσθησης του τοίχου Dp, της θεμελιώδους ιδιοπεριόδου της εδαφικής στρώσης Ts, 

της φασματικής επιτάχυνσης για περίοδο 1.5 Ts, της σταθεράς ενδοτικότητας και της 

σεισμικής ροπής Mw. Για τον προσδιορισμό της μετατόπισης του τοίχου, έγινε 

στατιστική επεξεργασία 688 σεισμικών καταγραφών από 41 διαφορετικά σεισμικά 

γεγονότα από όπου κατέληξαν στην εξίσωση: 

 1exp 1 ,0.1 ln( )
1 ( "0")p

pD D
P D


   

      
     

                  (2.26) 

όπου Φ η αθροιστική συνάρτηση κανονικής κατανομής, p η πιθανότητα υπέρβασης 

της Dp, και  

( "0") 1 1.76 3.22ln[ ] 0.484ln[ ] 3.52ln[ ]y y s aP D k k T S                      (2.27a) 

 

 

2

2

ln[ ] 1.10 2.83ln[ ] 0.333 ln[ ] 0.566ln[ ]ln[ ] 3.04ln[ ]

0.244 ln[ ] 1.5 0.278( 7)

y y y a a

a s w

D k k k S S

S T M

     

   

             (2.27b) 
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Όπως παραθέτουν ένα παράδειγμα, για τις τιμές Ts=0.2s, ky=0.32, Sa(0.3s)=0.9g, 

Mw=6.7 προκύπτει μετατόπιση του τοίχου, για πιθανότητα υπέρβασης p=16% 

D16=9.9cm ενώ για p=50% προκύπτει D50=5cm. 
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3.    ΑΝΕΝΔΟΤΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  

  

 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν από 

πολλούς ερευνητές τα τελευταία χρόνια για τον υπολογισμό των εδαφικών ωθήσεων  

σε ανένδοτους τοίχους, υπό την έννοια της αμελητέας ολίσθησης της κατασκευής. Με 

άλλα λόγια, κύρια θεωρείται η λικνιστική απόκριση του τοίχου, είτε για την 

περίπτωση άκαμπτων τοίχων με στροφική ενδοσιμότητα στη βάση τους, είτε για την 

περίπτωση εύκαμπτων τοίχων. Σε αντίθεση με τις μεθόδους που παρουσιάστηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο για τους ενδόσιμους τοίχους, υιοθετείται ευλόγως η θεώρηση 

ελαστικής συμπεριφοράς του αντιστηριζόμενου εδάφους, καθώς οι μετακινήσεις που 

λαμβάνουν χώρα είναι αρκετά μικρότερες. 

 Μελετάται τόσο το προσομοίωμα ενός τοίχου αντιστηρίζοντας ημιάπειρο 

ελαστικό επίχωμα εδραζόμενο σε άκαμπτη βάση, όσο και το προσομοίωμα ζεύγους 

όμοιων τοίχων που αντιστηρίζουν επίσης ελαστικό επίχωμα και απέχουν μεταξύ τους 

απόσταση L. Επίσης, σε μερικές μεθόδους λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά της 

μάζας του τοίχου στην ισορροπία του συστήματος ενώ σε άλλες ο τοίχος θεωρείται 

για ευκολία στους υπολογισμούς ως αβαρής, καθώς μπορεί να υπολογιστεί ξεχωριστά 

η επίδραση των αδρανειακών δυνάμεων, σύμφωνα με την αρχή της υπέρθεσης. Στην 

πρώτη ενότητα μελετώνται τα συστήματα άκαμπτων τοίχων αντιστήριξης ενώ στη 

δεύτερη τα εύκαμπτα συστήματα. 

 

 

3.1    ΑΚΑΜΠΤΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

3.1.1  Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000   

 Σε αντίθεση με τους ενδόσιμους τοίχους όπου γίνεται χρήση της μεθόδου 

Mononobe–Okabe, ο ΕΑΚ 2000 για την περίπτωση των ανένδοτων τοίχων ορίζει ως 

προφίλ εδαφικών ωθήσεων ένα γραμμικό διάγραμμα σχήματος τραπεζίου με τιμή 

1.5αγΗ στην κορυφή του τοίχου και 0.5αγΗ στη βάση του, όπου α η σεισμική 

επιτάχυνση που προκύπτει από τον χάρτη των σεισμικών ζωνών για τον Ελλαδικό 

χώρο, γ το ειδικό βάρος του εδάφους και Η το ύψος του τοίχου. Δηλαδή, θεωρείται 
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σταθερή τέμνουσα βάσης ίση με αγΗ2 και σταθερού ύψους εφαρμογής που συμπίπτει 

με το κέντρο βάρους του τραπεζίου, περίπου στο 0.58 του ύψους. Επιπλέον, δίνεται η 

οδηγία σε περίπτωση με ύψος τοίχου μεγαλύτερο των 10 μέτρων να μην λαμβάνεται 

υπόψη ολόκληρο το προφίλ των ωθήσεων, αλλά μόνον οι δυνάμεις που βρίσκονται 

έως βάθος 10m από την επιφάνεια του εδάφους.  

 

3.1.2  Μέθοδος Matsuo & Ohara (1960) 

Το προσομοίωμα των Matsuo & Ohara (1960) περιλαμβάνει έναν άκαμπτο 

λείο τοίχο που αντιστηρίζει ημιάπειρο ελαστικό επίχωμα και εδράζονται σε άκαμπτη 

βάση όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.1. Οι συνοριακές συνθήκες που θεωρήθηκαν είναι 

μηδενική οριζόντια σχετική μετατόπιση στην βάση (y=0) και στη διεπιφάνεια τοίχου–

εδάφους (x=0). Επιπλέον, διερεύνησαν δύο περιπτώσεις ως προς την κατακόρυφη 

σχετική μετατόπιση v. Στην πρώτη περίπτωση (Α) θεώρησαν μηδενική την 

κατακόρυφη μετατόπιση, ενώ στην δεύτερη περίπτωση (Β) θεώρησαν ότι δεν υπάρχει 

καμία αντίσταση ως προς την ανάπτυξή της.  

 

Σχήμα 3.1.: Προσομοίωμα των Matsuo & Ohara (1960) για ακλόνητο τοίχο (άνω) 

και για εύστρεπτο τοίχο (κάτω). 

Η διαφορική εξίσωση που διέπει το πρόβλημα και για τις δύο περιπτώσεις υπό την 

θεώρηση ελαστικότητας είναι : 

𝐶1
2 𝜕

2𝑢

𝜕𝑥2
 + 𝐶2

2 𝜕
2𝑢

𝜕𝑦2
 + kg sin(pt) = 𝜕

2𝑢

𝜕𝑡2
                        (3.1) 
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η οποία καταλήγει να έχει λύση για τις εδαφικές ωθήσεις : 

σx(y)|x=0 = − ρ 
2 2 22

1 1

m=1

(2 1)
sin( )4kg sin(pt) 2 

π (2m+1) (2 1)
( ) ( ) ( )

2

[ ]

m

c m pH
c c












                 (3.2) 

με k το ανηγμένο πλάτος της επιβαλλόμενης επιτάχυνσης, g την επιτάχυνση της 

βαρύτητας, η = y/H, ρ την πυκνότητα του εδαφικού μέσου,p = 2π/Τ με Τ την περίοδο 

της αρμονικής διέγερσης, ν τον λόγο Poisson του εδάφους, λ και μ τις σταθερές του 

Lamme και C1, C2 συντελεστές που δίνονται για την περίπτωση (Α): 

 𝐶1
2 = 𝜆+2 𝜇

𝑝
 και 𝐶2

2 =  𝜇

𝜌
                                   (3.3) 

ενώ στην περίπτωση (Β): 

𝐶1
2 = 𝛦

𝜌 (1−2𝜈)2 και 𝐶2
2 =  𝜇

𝜌
                                     (3.4) 

Εν γένει, οι τάσεις που προκύπτουν για την περίπτωση (Α) είναι μεγαλύτερες από 

αυτές της περίπτωσης (Β) και πιο συγκεκριμένα για λόγο Poisson ν = 0.3 η απόκλιση 

είναι περίπου στο 10%. 

 

3.1.3 Μέθοδος του Wood (1973) 

 Ο Wood (1973) στο διδακτορικό του, μελετά εκτενώς το προσομοίωμα 

ζεύγους άκαμπτων, άστρεπτων, λείων και πακτωμένων τοίχων σε άκαμπτη βάση 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2. Υιοθετείται και σε αυτό το προσομοίωμα η απουσία 

νερού, δηλαδή το έδαφος δεν έχει φτάσει σε κατάσταση κορεσμού καθώς και ότι 

μεταξύ των τοίχων παρεμβάλλεται ομοιογενές, ισοτροπικό και ελαστικό εδαφικό 

υλικό (δηλαδή γίνεται επίλυση των σχετικών διαφορικών εξισώσεων της επίπεδης 

παραμόρφωσης – νόμου του Hooke). 
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Σχήμα 3.2: Προσομοίωμα του Wood(1973) κατά Παπαζαφειρόπουλος (2007) 

Ο Wood (1973) θεώρησε πως στην ελεύθερη επιφάνεια του εδαφικού στρώματος 

μηδενίζονται οι ορθές και οι διατμητικές τάσεις. Οι συνοριακές συνθήκες επιβάλλουν 

μηδενισμό των μετατοπίσεων και των διατμητικών τάσεων στις διεπιφάνειες τοίχων–

εδάφους (λείοι, άκαμπτοι και πακτωμένοι τοίχοι) καθώς και στην άκαμπτη βάση. Το 

παραπάνω πρόβλημα λύθηκε για τριών ειδών φορτίσεις. Πρώτον, για επιβολή 

ομοιόμορφης οριζόντιας μοναδιαίας επιτάχυνσης σε όλο τον όγκο του εδαφικού 

μέσου, δεύτερον για εκτέλεση ελεύθερης ταλάντωσης εξαιτίας κάποιας αρχικής 

διέγερσης και τρίτον για επιβολή αρμονικής διέγερσης στη βάση, σταθερού πλάτους 

και συχνότητας σε όλο το μήκος L.  

 

Φόρτιση Μοναδιαίας Επιτάχυνσης 

Για την πρώτη περίπτωση φόρτισης, όπου επιβάλλεται οριζόντια μοναδιαία 

επιτάχυνση σε όλο τον όγκο του εδάφους, η λύση που εξήγαγε ο Wood (1973) για την 

οριζόντια και κατακόρυφη σχετική μετατόπιση είναι : 

        u= 4𝛾 𝛨2

𝐺𝜋3𝑘2 (
𝐻

𝐿
)2 ry -ry

n n n3
n=1

1
 {B }sin(rx)

n
[ cosh(ry)+C (ry+k')e +D (ry-k')e -1 ]



              (3.5) 

        v = 4𝛾 𝛨2

𝐺𝜋3𝑘2 (
𝐻

𝐿
)2 

ry -ry
n n n3

n=1

1
 {-B }cos(rx)

n
[ sinh(ry)-C rye +D rye ]



                         (3.6) 
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όπου k2 = 2(1−𝜈)

1−2𝜈
 , k ' = 3–4ν,ν τον λόγο Poisson, r= nπ / L με n = 1,3,5,… , γ το ειδικό 

βάρος του εδάφους, G το μέτρο διάτμησης και οι συντελεστές Bn, Cn, Dn είναι 

σταθερές που προσδιορίζονται από τις συνοριακές συνθήκες του προβλήματος. Εν 

συνεχεία, υπολογίζονται μέσω της θεωρίας της ελαστικότητας για επίπεδη 

παραμόρφωση οι αντίστοιχες τάσεις σx, σy και τxy και τελικά η συνολική τέμνουσα 

βάσης που εφαρμόζεται στον τοίχο καθώς και η αντίστοιχη ροπή : 

Qb= ∫ 𝜎𝑥
𝐻

0
(𝑦)|𝑥=0 𝑑𝑦 = 4𝛾 𝐿2

𝜋3 𝑘2  
1n





 [
1

𝑛3  {2𝐵𝑛 sinh(𝑟𝐻) + 𝐶𝑛(2𝑟𝐻 + 𝑘′ + 1)𝑒𝑟𝐻 +

𝐷𝑛(−2𝑟𝐻 + 𝑘′ + 1)𝑒−𝑟𝐻 − (𝐶𝑛 + 𝐷𝑛)(𝑘′ + 1) − 𝑘2𝑟𝐻}]                                          (3.7) 

Mb = ∫ 𝑦 𝜎𝑥
𝐻

0
(𝑦)|𝑥=0 𝑑𝑦  = 4𝛾 𝐿3

𝜋4𝑘2    
1n





 [
1

𝑛4
 {2𝐵𝑛(rHsinh(rH) − cosh(rH) + 1) +

𝐶𝑛{2𝑟2𝐻2 − 4𝑟𝐻 + 4 + (𝑟𝐻 − 1)(𝑘′ + 3)}𝑒𝑟𝐻 + 𝐷𝑛{−2𝑟2𝐻2 − 4𝑟𝐻 − 4 + (𝑟𝐻 + 1)(𝑘′ +

3)}𝑒−𝑟𝐻 + (𝐶𝑛 − 𝐷𝑛)(𝑘′ − 1) −
(𝑟𝐻𝑘)2

2
}]                  (3.8) 

όπου n=1,3,5,… 

Από την παραπάνω ανάλυση και μέσω της παρατήρησης διαφόρων 

διαγραμμάτων μπορούν να προκύψουν πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Από το 

Σχήμα3.3 όπου δίνει το προφίλ των ανηγμένων ωθήσεων του εδάφους συναρτήσει 

του ανηγμένου ύψους από τη βάση του τοίχου και για λόγους Poisson ν=0.3 και 0.45  

και τιμές L/H από 0.5 έως 10 παρατηρείται πως το προφίλ των τάσεων αυξάνει με την 

αύξηση του λόγου L/H αλλά διατηρείται σχεδόν αμετάβλητο για L/H> 10 καθώς ήδη 

οι καμπύλες των τιμών 5 και 10 διαφοροποιούνται ελάχιστα.  

 
Σχήμα 3.3: Διάγραμμα κατανομής ανηγμένων ωθήσεων σx(y)/γΗ συναρτήσει του 
ανηγμένου ύψους η από τη βάση του τοίχου για διάφορες τιμές του λόγου L/H και για 
λόγο Poisson ν=0.3 (αριστερά) και ν=0.45 (δεξιά) κατά Wood (1973). 
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Επίσης, παρατηρείται πως για απόσταση περίπου 70% - 80% του H από τη βάση, 

εμφανίζεται ένα σημείο καμπής (μέγιστη τάση), συνεπώς άνω αυτού οι ωθήσεις 

μειώνονται ενώ κάτω αυτού οι ωθήσεις αυξάνουν με την αύξηση του ανηγμένου 

ύψους η. 

Στο Σχήμα 3.4 παρουσιάζεται το διάγραμμα της ανηγμένης τέμνουσας βάσης Qb/γΗ2 

συναρτήσει του λόγου L/H για διάφορες τιμές του λόγου Poisson ν. Επιβεβαιώνεται 

πως για λόγους L/H > 10 η τέμνουσα βάσης παραμένει σχεδόν αμετάβλητη (ήδη από 

την τιμή ίση με 8) για κάθε τιμή του ν. Επιπλέον, παρατηρείται κάτι αρκετά 

ενδιαφέρον, για λόγους L/H μικρότερους του 2 το διάγραμμα είναι σχεδόν γραμμικά 

μεταβαλλόμενο και ανεξάρτητο του λόγου Poisson ν. Δηλαδή, μπορούν να 

υπολογιστούν οι ωθήσεις του εδάφους γνωρίζοντας μόνο την πυκνότητά του (γ) και 

καμία άλλη παράμετρο! Αυτό το φαινόμενο μπορεί να ερμηνευτεί, καθώς η μάζα (ή ο 

όγκος) του εδάφους που αντιστηρίζουν οι τοίχοι αυξάνεται (ή μειώνεται) αναλογικά 

με την αύξηση (ή μείωση) της απόστασης μεταξύ των τοίχων L. Συνεπώς και οι 

δυνάμεις αδράνειας του εδαφικού μέσου που ασκούνται στους τοίχους ως φορτίσεις 

θα εξαρτώνται αναλογικά και αποκλειστικά από την πυκνότητα γ, θα αυξάνονται (ή 

μειώνονται) αναλογικά με την απόσταση  L. Η οριακή τιμή του λόγου L/H για την 

οποία συμβαίνει αυτό (δηλαδή η τιμή ίση με 2) δεν είναι τυχαία. Για L/H<2 οι 

αδρανειακές δυνάμεις του μέσου μεταδίδονται κυρίως μέσω ορθών τάσεων πάνω 

στους τοίχους και όχι μέσω διατμητικών τάσεων στη βάση, αφού η διεπιφάνεια βάσης 

εδάφους είναι πολύ μικρότερου μήκους από την διεπιφάνεια τοίχων–εδάφους. Στην 

πραγματικότητα, αυτό που έχει σημασία είναι ο λόγος των μηκών των διεπιφανειών 

βάσης–εδάφους και τοίχων–εδάφους που ισούται με L/2H καθώς αναφερόμαστε σε 

ζεύγος τοίχων και ελεύθερη επιφάνεια στην άνω πλευρά. Ως γνωστόν, οι τάσεις 

τείνουν να μεταφερθούν σε στηρίξεις με τον ευκολότερο δυνατό τρόπο. Άρα, η 

αναλογία στο διάγραμμα θα αρχίσει να αλλοιώνεται όταν ο λόγος των μηκών των 

διεπιφανειών (L/2H) ξεπεράσει την μονάδα (δηλαδή το ύψος των δύο τοίχων 

αθροιστικά γίνει μεγαλύτερο σε μήκος στήριξης από τη βάση) που συνεπάγεται πως ο 

λόγος των πλευρών (L/H) θα ξεπεράσει την τιμή 2. Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, ο 

Wood (1973) στην αναλυτική λύση μελέτησε μόνο λείους τοίχους, δηλαδή 

μηδενίζοντας τις διατμητικές τάσεις στις διεπιφάνειες τοίχου–εδάφους, ο μόνος 

τρόπος για να μεταφερθούν οι δυνάμεις είναι μέσω ορθών τάσεων στους τοίχους. 

Αντίθετα, η βάση μπορεί να παραλάβει τόσο διατμητικές όσο και ορθές τάσεις. 
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Σχήμα 3.4: Διάγραμμα ανηγμένης τέμνουσας βάσης συναρτήσει της ανηγμένης 

απόστασης μεταξύ των τοίχων για διάφορες τιμές του λόγου Poisson κατά 

Wood(1973) 

Στο Σχήμα 3.5 παρατίθενται κατά αναλογία το διάγραμμα ανηγμένης ροπής βάσης 

συναρτήσει του λόγου L/H, όπου ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις με το Σχήμα 3.4 και 

μάλιστα με μεγαλύτερη ακρίβεια για την κρίσιμη τιμή γραμμικής μεταβολής (L/H=2). 

 

Σχήμα 3.5: Διάγραμμα ανηγμένης ροπής βάσης συναρτήσει της ανηγμένης 

απόστασης μεταξύ των τοίχων για διάφορες τιμές του λόγου Poisson κατά 

Wood(1973) 

Επιπλέον, το συγκεκριμένο προσομοίωμα επιλύθηκε από τον Wood (1973), μέσω της 

μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, τόσο για πλήρως συγκολλημένη διεπιφάνεια 

τοίχου–εδάφους όπου δεν επιτρέπεται η σχετική κατακόρυφη μετατόπιση ακριβώς 

στις θέσεις x=0 και x=L, όσο και για περιπτώσεις εδαφών με μη γραμμική 

συμπεριφορά και σε μη ομογενή εδάφη και πιο συγκεκριμένα για γραμμικά 

μεταβαλλόμενο μέτρο διάτμησης G με το βάθος.  
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Στο Σχήμα 3.6 δίνονται οι ανηγμένες ωθήσεις συναρτήσει του ανηγμένου ύψους από 

τη βάση για διάφορους λόγους L/H και για τις δύο περιπτώσεις λείου τοίχου 

(αναλυτική λύση) και τραχύ τοίχου (πεπερασμένα στοιχεία). Παρατηρείται πως οι 

δύο περιπτώσεις διεπιφάνειας δεν διαφέρουν σημαντικά, συνεπώς, έχει μικρή επιρροή 

το είδος της διεπιφάνειας τοίχου–εδάφους στα αποτελέσματα των εδαφικών 

ωθήσεων. 

 

Σχήμα 3.6: Διάγραμμα ανηγμένης τάσης σx(y)/ γΗ συναρτήσει του ανηγμένου ύψους 

από τη βάση για διάφορες τιμές του λόγου Poisson ν και του λόγου L/H κατά 

Wood(1973). 

 

Ως προς την επιρροή του μέτρου διάτμησης ή μέτρου ελαστικότητας στις 

ωθήσεις τα αποτελέσματα είναι λιγότερο ενθαρρυντικά. Όπως φαίνεται στο Σχήμα3.7 

η επιλογή της συνάρτησης για την μεταβολή του μέτρου ελαστικότητας Ε με το 

βάθος, έχει καθοριστική σημασία τόσο στην κατανομή όσο και στην ένταση των 

ωθήσεων. Ο Wood (1973) έλυσε με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, τόσο το 

προσομοίωμα με λεία διεπιφάνεια τοίχου–εδάφους όσο και πλήρως συγκολλημένης, 

τις περιπτώσεις σταθερού μέτρου Ε με το βάθος, γραμμικά μεταβλητού Ε από την 

τιμή 10%Ε στην επιφάνεια σε 100%Ε στη βάση και για γραμμικά μεταβαλλόμενο Ε 

από την τιμή 50%Ε στην επιφάνεια σε 100%Ε στη βάση. 
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Σχήμα 3.7: Διάγραμμα ανηγμένων ωθήσεων σx/γΗ συναρτήσει του ανηγμένου ύψους 

(η) από τη βάση για λόγο Poisson 0.3, λόγο L/H = 10, λείου τοίχου (αριστερά) και 

συγκολλημένης διεπιφάνειας τοίχου-εδάφους (δεξιά), σταθερού μέτρου 

ελαστικότητας Ε με το βάθος και δύο γραμμικών μεταβολών του Ε, κατά 

Wood(1973). 

Σε ξεχωριστό κεφάλαιο του διδακτορικού του, ο Wood (1973) αναφέρει πως το ίδιο 

προσομοίωμα μπορεί να επιλυθεί και με χρήση γραμμικών τελεστών παραγώγων για 

τις χωρικές συντεταγμένες μετατρέποντας το σύστημα των δύο διαφορικών 

εξισώσεων σε μια, μέσω πινάκων: 

L u(x,y) + F = 0                         (3.9) 

όπου F = [
𝐹𝑥

𝐹𝑦
]  = [

−𝛾
0

]  είναι το διάνυσμα των αδρανειακών δυνάμεων με γ την 

μοναδιαία επιτάχυνση, u = [
𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑡)
𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑡)

]  το διάνυσμα των μετατοπίσεων u,v και L 

τελεστή, τα στοιχεία του οποίου παραγωγίζουν τη συνάρτηση στην οποία δρουν.  

 

Ελεύθερη Ταλάντωση λόγω Αρχικής Διέγερσης 

 Στο δεύτερο προσομοίωμα του Wood (1973), χρησιμοποιείται το ίδιο 

σύστημα του Σχ.3.2 αλλά αντί να εφαρμοστεί μοναδιαία επιτάχυνση, θεωρείται η 

ελεύθερη ταλάντωση του μέσου λόγω μιας αρχικής εκτροπής–παραμόρφωσης. 
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Λαμβάνονται και πάλι οι εξισώσεις ισορροπίας στις δύο διευθύνσεις και για τον 

προσδιορισμό των αντίστοιχων συντελεστών της προηγούμενης παραγράφου 

εφαρμόζονται οι συνοριακές συνθήκες, από τις οποίες προκύπτει η εξίσωση 

ιδιοσυχνοτήτων του αντιστηριζόμενου μέσου : 

{4βα+(𝑟2+𝛽2)2

𝛼𝛽
}sinh(aH)sinh(βH)-{4r2+(𝑟2+𝛽2)2

𝑟2 }cosh(αH)cosh(βH)+4(r2+β2)=0  (3.10) 

όπου α = π√|(
𝑛𝐻

𝐿
)2 −

𝛺𝑛,𝑚
2

4𝑘2 |  , β = π √|(
𝑛𝐻

𝐿
)2 −

𝛺𝑛,𝑚
2

4
| , 𝛺𝑛,𝑚

2 =ωn,m/ωs , ωs =πVs/(2H) και 

r = nπ/L . 

Από την εξ.3.10 θεωρώντας σταθερές τις μετατοπίσεις ως προς την οριζόντια 

διεύθυνση (x) προκύπτει : 

ω0,m = (2𝑚−1)𝜋𝑉𝑠

2𝐻
                                                                                             (3.11) 

Αποδεικνύεται ότι οι λύσεις εξαρτώνται αποκλειστικά από τον λόγο Poisson ν και 

πως όταν το nH/L στα υπόρριζα των συντελεστών α και β τείνει στο μηδέν, τότε οι 

ιδιοσυχνότητες που προκύπτουν από την εξ.3.10 τείνουν ασυμπτωτικά στην οριζόντια 

διατμητική ιδιοσυχνότητα του ημιάπειρου ελαστικού εδαφικού  στρώματος 

(ω1=πVs/(2H) ). 

 

Φόρτιση Αρμονικής Διέγερσης στη Βάση 

Αρχικώς, ο Wood (1973) περιγράφει χωρίς περαιτέρω πράξεις την διαδικασία 

υπολογισμού της μετατόπισης u, μετασχηματίζοντας κατά Fourier τις διαφορικές 

εξισώσεις, με χρήση γραμμικών τελεστών και θεωρώντας αρμονική διέγερση στη 

βάση ub(t) = ub eiωt  : 

Lu = ρ �̈� + c �̇� + ρ bu                                      (3.12) 

και 

   u(x,y,t) = 
1
1

[
n
m






 𝑄𝑛,𝑚(𝑡)𝛷𝑛,𝑚(𝑥, 𝑦)]                                (3.13) 
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με Qn,m τους συντελεστές βαρύτητας της ιδιομορφής n,m και Φn,m τις συναρτήσεις 

σχήματος της αντίστοιχης ιδιομορφής. Οι ωθήσεις στον τοίχο δίνονται αντίστοιχα : 

σx(0,y,t) = Lp  u(x,y,t)                      (3.14) 

με Lp τον γραμμικό τελεστή παραγώγων για τις χωρικές συντεταγμένες τέτοιος ώστε 

όταν δρα στο u να προκύπτουν οι ορθές τάσεις σx. 

Με αντικατάσταση της εξ. 3.13 στην εξ. 3.12 προκύπτει : 

�̈�n,m (t) + 2ζn,m ωn,m �̇�n,m(t) + ω2
n,m Qn,m(t)  = 𝜔𝑛,𝑚

2  𝑃𝑛,𝑚 �̈�𝑏𝑒𝑖𝜔𝑡

𝑔
                    (3.15) 

και επιλύοντας την εξ. 3.14 προκύπτουν οι Qn,m(t) και από την εξ. 3.13 οι u(x,y,t) και 

τελικά από την εξ.3.14 δίνεται : 

 

σx(0,y,t) = �̈�𝑏

𝑔
 

1
1

[
n
m







𝑃𝑛,𝑚(𝑦)𝑒𝑖𝜔𝑡

{ ( 1− 
𝜔2

𝜔𝑛,𝑚
2  )+2 𝑖 𝜁𝑛,𝑚  

𝜔
𝜔𝑛,𝑚

 }
 ]                    (3.16) 

όπου Pn,m είναι οι αντίστοιχες συναρτήσεις Qn,m αλλά για το πρόβλημα εφαρμογής 

μοναδιαίας επιτάχυνσης που αναφέρθηκε προηγουμένως. 

 Όπως φαίνεται και από τις παραπάνω σχέσεις, ο Wood(1973) αρκέστηκε στην 

περιγραφή της διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος και όχι στην εξαγωγή άμεσα 

χρησιμοποιήσιμων τύπων. Η παραπάνω διαδικασία είναι πολύ δύσκολο να αναλυθεί 

σε πράξεις λόγω τεράστιου υπολογιστικού όγκου. Παρά ταύτα, ο Wood (1973) 

παραθέτει ορισμένα διαγράμματα (σε κάποια συνυπολογίζει έως τις πρώτες 270 

ιδιομορφές). Από τα διαγράμματα όπως αυτό του Σχ.3.8 διαπιστώνεται αρκετά καλή 

σύγκλιση σε σχετικά μεγάλο αριθμών ιδιομορφών ακόμα και για λόγους 5<L/H<10. 

Επιβεβαιώνεται, όπως και στα προηγούμενα προσομοιώματα, πως για L/H>10 δεν 

υπάρχει σημαντική μεταβολή των ωθήσεων και μάλιστα η μέθοδος του Wood (1973) 

χρειάστηκε μόλις τις δύο πρώτες ιδιομορφές για να συγκλίνει.  

Ο Wood (1973) εκτέλεσε σειρά αριθμητικών αναλύσεων για την επιβεβαίωση των 

αποτελεσμάτων της μεθόδου του. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι πως 

υπάρχει συμφωνία για τις ιδιομορφές που συμβάλλουν σημαντικά στην τέμνουσα 

βάσης υπό ψευδοστατικές συνθήκες (ω=0), αλλά παρουσιάζονται μεγάλες αποκλίσεις 
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για τις ιδιομορφές που συνεισφέρουν σημαντικά στην διαμόρφωση της τέμνουσας 

βάσης υπό δυναμικές συνθήκες (ω≠0). 

 

Σχήμα 3.8: Διαγράμματα ανηγμένης τέμνουσας βάσης (άνω) σε λείους τοίχους 

συναρτήσει της ανηγμένης συχνότητας διέγερσης για επιβαλλόμενη αρμονική 

επιτάχυνση στη βάση του προσομοιώματος κατά Wood (1973) 

 

3.1.4 Μέθοδος του Scott (1973) 

 Το προσομοίωμα του Scott (1973) αποτελείται από έναν τοίχο αντιστήριξης, 

το ημιάπειρο εδαφικό μέσο αντικαθίσταται από μια σειρά άπειρων ανεξάρτητων 

γραμμικών ελατηρίων που συνδέουν τον τοίχο αντιστήριξης με την ισοδύναμη 

διατμητική δοκό (απόκριση μακρινού πεδίου) και εδράζονται σε άκαμπτη βάση στην 

οποία επιβάλλεται αρμονική επιτάχυνση σταθερής συχνότητας και εύρους όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3.9.  

 
Σχήμα 3.9: Προσομοίωμα του Scott (1973). 
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Τα χαρακτηριστικά της διατμητικής δοκού είναι ισοδύναμα με αυτά του εδαφικού 

μέσου  και ο συντελεστής των ελατηρίων ανά μονάδα ύψους του τοίχου δίνεται : 

ks = 8(1−𝜈)𝐺

10(1−2𝜈)𝛨
                                   (3.17) 

Η επίλυση του Scott (1973) βασίστηκε στην υπόθεση γραμμικής ελαστικής 

συμπεριφοράς του εδαφικού υλικού, συνεπώς μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή της 

επαλληλίας και της αναλογικότητας των συστημάτων. Έτσι, ο Scott (1973) έλυσε τα 

εξής δύο προβλήματα: Αρχικά θεώρησε την απόκριση του ελεύθερου–μακρινού 

πεδίου (free ή far field) χωρίς την παρουσία του τοίχου.  Σε αυτήν την περίπτωση δεν 

αναπτύσσονται ορθές τάσεις στο σημείο όπου βρίσκεται ο τοίχος και συνεπώς το 

εδαφικό μέσο ταλαντεύεται ελεύθερα. Κατά δεύτερον, επιλύθηκε η περίπτωση με την 

ύπαρξη του άκαμπτου τοίχου, αποτέλεσμα της οποίας είναι η επιβολή συνοριακής 

συνθήκης παραμόρφωσης (uw(0,y)=0 για άκαμπτο πακτωμένο τοίχο) και συνεπώς 

επιβολή ορθών τάσεων πάνω στον τοίχο. Δηλαδή, η διαφορά των  αποκρίσεων του 

εδαφικού μέσου στις δύο παραπάνω  περιπτώσεις έγκειται στο γεγονός πως στην 

περίπτωση του τοίχου πρέπει να ασκούνται οριζόντιες ορθές τάσεις σε αυτόν ώστε να 

εξασφαλιστεί η δυναμική ισορροπία του συστήματος. 

Έτσι, αν uf είναι η σχετική μετατόπιση του ελεύθερου πεδίου ως προς τη βάση, για 

την πρώτη περίπτωση, για ένα σημείο που βρίσκεται σε ανηγμένο ύψος h=y/Η από τη 

βάση και uw η μετακίνηση του τοίχου στο ίδιο ύψος για την δεύτερη περίπτωση, τότε 

η συνολική ώθηση που εφαρμόζεται στον τοίχο δίνεται : 

σ(h,t) = K(h,t) (uf – uw)                     (3.18) 

όπου Κ είναι ο συντελεστής δυναμικής δυστένειας του αντιστηριζόμενου εδάφους. 

Προφανώς, για έναν άκαμπτο και αμετακίνητο τοίχο είναι uw=0 και οι ωθήσεις είναι 

ανάλογες των μετατοπίσεων του ελεύθερου πεδίου. 

Ύστερα από πράξεις, οι τάσεις που ασκούνται στον τοίχο δίνονται : 

σ(η) = − 6.4 𝜒0
2 

𝜋3
 ρ 𝑋�̈�H 

1
[

n





  1

𝑛3
 

1

1−𝜑𝑛
2 +𝑖𝛿

 sin (
𝑛𝜋

2
 𝜂)]                      (3.19) 

όπου η=y/Η , n=1,3,5,… , χ0
2 = (1-ν)/(1-2ν) , φn = ω/ωn . Ολοκληρώνοντας τις τάσεις 

καθ’ ύψος του τοίχου λαμβάνεται η τέμνουσα βάσης : 
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Qb = − 12.8 𝜒0
2 

𝜋4  ρ 𝑋�̈�H2  
1
[

n






1

𝑛4  
1

1−𝜑𝑛
2 +𝑖𝛿

 ]                                  (3.20) 

Στο σημείο αυτό τίθεται ο προβληματισμός σχετικά με τον προσδιορισμό του 

συντελεστή δυναμικής δυσκαμψίας K(h,t) της εξ. (3.18) καθώς κατά την επιλογή του 

δεν υπάρχει στέρεα θεωρητική απόδειξη αλλά και επιβολή πολλών απλοποιητικών 

παραδοχών, οι οποίες μειώνουν την ακρίβεια από την πραγματική τιμή του Κ και 

κατά συνέπεια την ακρίβεια των ωθήσεων σ(h,t). Αυτό είναι και το βασικότερο 

μειονέκτημα της μεθόδου του Scott(1973). Επιπλέον, ο μοναδικός τρόπος απόσβεσης 

του συστήματος που λαμβάνεται υπόψη είναι η απόσβεση της διατμητικής δοκού και 

αγνοείται η απόσβεση ακτινοβολίας του αντιστηριζόμενου εδάφους. Για τους δύο 

παραπάνω λόγους, η μέθοδος του Scott(1973) υπερεκτιμά σε μεγάλο βαθμό την 

απόκριση του συστήματος για την περίπτωση του συντονισμού και ταυτόχρονα την 

υποεκτιμά για τις υπόλοιπες τιμές της συχνότητας διέγερσης. 

Για την προσέγγιση του προβλήματος της θεωρούμενης απόσβεσης στο 

σύστημα, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, αναπτύχθηκε το τροποποιημένο προσομοίωμα 

του Scott, βάσει του οποίου αντί των αβαρών γραμμικών ελατηρίων, 

χρησιμοποιούνται και άπειροι γραμμικοί αποσβεστήρες, λαμβάνοντας έτσι υπόψη την 

ικανότητα του εδαφικού μέσου να αποσβένει τα διαδιδόμενα σεισμικά κύματα. Ο 

ισοδύναμος συντελεστής απόσβεσης είναι : 

c = √ 2

1−𝜈
 𝐺𝜌                         (3.21) 

Από συγκρίσεις που έγιναν μεταξύ των δύο μεθόδων του Scott όπως φαίνεται στο 

Σχ.3.11 της επόμενης ενότητας, διαπιστώνεται πως το τροποποιημένο προσομοίωμα 

των αποσβεστήρων δίνει ρεαλιστικά αποτελέσματα για φορτίσεις μεγαλύτερης 

συχνότητας από την ιδιοσυχνότητα του μέσου, όμως δίνει εξωπραγματικά 

αποτελέσματα για την περίπτωση του συντονισμού με την ανηγμένη τέμνουσα να 

λαμβάνει τιμές έως και δέκα. 
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3.1.5 Μέθοδος των Veletsos & Younan (1993-2000) 

Οι Veletsos & Younan (εν συντομία μέθοδος V–Y) σε μια σειρά πολλών 

δημοσιεύσεων κατά την οκταετία 1993–2000 μελέτησαν πλήθος προσομοιωμάτων. 

Αρχικώς, μελέτησαν το πρόβλημα αντιστήριξης ημιάπειρου εδαφικού μέσου και 

ύστερα το πρόβλημα ζεύγους τοίχων. Στα παραπάνω διερεύνησαν την επίδραση 

στροφικώς ενδόσιμης βάσης συγκριτικά με την περίπτωση πακτωμένων τοίχων. 

Τέλος, μελέτησαν το προσομοίωμα του εδαφικού μέσου ως μονοβάθμιου ταλαντωτή 

καθώς και το πρόβλημα του εύκαμπτου τοίχου αντιστήριξης. 

 

3.1.5.1 Άκαμπτος τοίχος αντιστήριξης ημιάπειρου εδαφικού μέσου 

 Οι Veletsos & Younan (1994) μελέτησαν το σύστημα αντιστήριξης του 

Σχ.3.10, λαμβάνοντας υπόψη τους τη δυναμική ισορροπία του εδαφικού μέσου μόνο 

ως προς την οριζόντια διεύθυνση, τον καταστατικό νόμο του ελαστικού εδαφικού 

υλικού (νόμος Hooke), τις εξισώσεις γεωμετρίας και επιβάλλοντας τις απλοποιητικές 

παραδοχές μηδενικής κατακόρυφης δυναμικής ορθής τάσης (σy(x,y)=0) καθώς και ότι 

η κατακόρυφη μετατόπιση δεν μεταβάλλεται σημαντικά συναρτήσει της οριζόντιας 

απόστασης από τον τοίχο ( 𝜕 v/ 𝜕 x≈0). Έτσι, κατέληξαν σε παρόμοια διαφορική 

εξίσωση με τους Arias et al. (1981): 

 𝜓𝑒
2𝐺∗  

𝜕2𝑢(𝜉,𝜂,𝑡)

𝜕𝜉2
 + 𝐺∗  

𝜕2𝑢(𝜉,𝜂,𝑡)

𝜕𝜂2
 – ρΗ2 

𝜕2𝑢(𝜉,𝜂,𝑡)

𝜕𝑡2
 = ρΗ2 �̈�g(t)            (3.22a) 

η οποία για αρμονική διέγερση επιτάχυνσης στη βάση �̈�g(t) = �̈�g 𝑒𝑖𝜔𝑡 γίνεται : 

 𝜓𝑒
2 𝜕2𝑢(𝑥,𝑦)

𝜕𝑥2
 + 

𝜕2𝑢(𝑥,𝑦)

𝜕𝑦2
 + 𝑘∗2u(x,y) = �̈�𝑔

𝑉𝑠
∗ 2                   (3.22b) 

με 𝜓𝑒
2= 2−𝜈

1−𝜈
 , k*=ω/Vs

* , Vs
*= √𝐺∗/𝜌 , G* = G(1+iδ) όπου ν ο λόγος Poisson, ρ η 

πυκνότητα του αντιστηριζόμενου εδάφους, G το μέτρο διάτμησης, δ ο συντελεστής 

απόσβεσης του εδαφικού μέσου, ω η κυκλική συχνότητα της διέγερσης, ξ=x/H, 

η=y/H και u(x,y) η σχετική ως προς την άκαμπτη βάση οριζόντια μετατόπιση. Πρέπει 

να τονιστεί πως με την εξαγωγή της παραπάνω μερικής διαφορικής εξίσωσης, 

αγνοείται πλήρως η ισορροπία του εδαφικού μέσου στην κατακόρυφη διεύθυνση. 
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Σχήμα 3.10: Προσομοίωμα των Veletsos & Younan (1994) 

 Για την επίλυση της παραπάνω μερικής διαφορικής εξίσωσης γίνεται χρήση της 

μεθόδους χωρισμού των μεταβλητών u(x,y) = A(x) B(y). Εξετάζοντας την αντίστοιχη 

λύση της ομογενούς διαφορικής εξίσωσης προκύπτει : 

−𝜓𝑒
2 𝐴𝑥𝑥

𝐴
 = 𝐵𝑦𝑦+ 𝑘∗2 𝐵

𝐵
 = q2                                               (3.23) 

−𝜓𝑒
2 𝐵𝑦𝑦

𝐵
 = 𝜓𝑒

2 𝐴𝑥𝑥+ 𝑘∗2 𝐴

𝐴
 = q2                      (3.24) 

όπου q μια σταθερή ποσότητα και οι δείκτες ()xx και ()yy δηλώνουν τις δεύτερες 

παραγώγους για κάθε μεταβλητή. Από τις δύο τελευταίες εξισώσεις μπορούν να 

εξαχθούν οι λύσεις των Α και Β. Το αριστερό μέλος της εξ. (3.23) έχει γενική λύση 

της μορφής: 

B(y) = C1 sin(qy) + C2 cos(qy)                      (3.25) 

όπου οι σταθερές C1 και C2 θα προσδιοριστούν από τις συνοριακές συνθήκες 

μηδενικής μετατόπισης στην άκαμπτη βάση u(x,0) = 0 και μηδενικής διατμητικής 

τάσης στην επιφάνεια του εδάφους τ(x,H) = 0. Η πρώτη συνοριακή συνθήκη δίνει 

C2=0 και η δεύτερη  οδηγεί στο πρόβλημα ιδιοτιμών cos(qH)= 0 με λύση : 

(qH)n = 𝑛 𝜋 

2
 με n=1,3,5,….                      (3.26) 

Συνεπώς, η συνάρτηση B(y) δίνεται : 
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Β(y) = 
1,3,..

[
n





 𝐶1 sin (
𝑛 𝜋 𝑦

2 𝐻
) ]                                           (3.27) 

για n = 1,3,5,… Με αντικατάσταση της εξ.(3.26) στην διαφορική εξ.3.24 λαμβάνεται 

η διαφορική εξίσωση : 

𝑑2𝐴

𝑑𝑥2
 - 1

𝜓𝑒
2 [ ( 

𝑛 𝜋

2 𝛨
 )2 – k* 2 ] A(x) = 0                                  (3.28) 

η οποία έχει γενική λύση : 

An(x) = C3n 𝑒−𝑎𝑛 𝑥 + C4n 𝑒𝑎𝑛 𝑥                      (3.29) 

όπου αn
2= ( 

𝑛 𝜋

2 𝛨 𝜓𝑒
2 )2  [ 1 - ( 

1

𝑛
 

𝜔

𝜔1
 )2  1

1+𝑖 𝛿
 ] και ω1=πVs/(2H) η θεμελιώδης 

(μονοδιάστατη) κυκλική ιδιοσυχνότητα του εδαφικού μέσου αγνοώντας την επιρροή 

του τοίχου. Οι σταθερές C3n και C4n αντίστοιχα θα προκύψουν από τις συνοριακές 

συνθήκες κατά την οριζόντια διεύθυνση, δηλαδή πεπερασμένη τιμή σε άπειρη 

απόσταση από τον τοίχο (συνεπώς C4n = 0) και μηδενική μετατόπιση στην κορυφή 

του τοίχου για την περίπτωση του άκαμπτου και αμετακίνητου ως προς τη βάση 

τοίχο, ενώ για τοίχο σε στροφικώς ενδόσιμη θεμελίωση κατά γωνία θ από την 

κατακόρυφη διεύθυνση, η συνοριακή συνθήκη γίνεται : u(0,y) = y θ. 

Για να προκύψει η ειδική λύση της διαφορικής εξ.(3.22b) αρκεί να αναπτυχθεί ο 

σταθερός όρος της επιτάχυνσης σε ημιτονική σειρά Fourier: 

𝑋�̈� = 𝑋�̈� 
1,3,..

[
n






4

𝑛 𝜋
 sin ( 

𝑛 𝜋 𝑦

2 𝐻
 )]                    (3.30) 

με το άθροισμα στο δεξί μέλος να αποτελεί το ανάπτυγμα της μονάδας. Εν συνεχεία, 

με αντικατάσταση της εξ.(3.30) στην εξ.(3.22b) προκύπτει η μερική λύση της μη 

ομογενούς : 

Dn = -  16 𝑋�̈�

𝜋3 𝑉𝑠
2(1+𝑖 𝛿) 𝑛3  

1

1− ( 
1

𝑛
 

𝜔

𝜔1
 )

2
 

1

1+𝑖 𝛿

                     (3.31) 

Όπως είναι γνωστό η γενική λύση της μη ομογενούς διαφορικής εξ.(3.22b) προκύπτει 

ως το άθροισμα της γενικής λύσης της αντίστοιχης ομογενούς και μιας μερικής λύσης 

της μη ομογενούς. Έτσι, η γενική λύση της μη ομογενούς δίνεται: 
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u(x,y) = − 
16𝜌 �̈�𝑔 𝐻2

𝜋3 𝐺 (1+𝑖 𝛿)
 

1,3,..
[

n





  1

𝑛3  
1−𝑒−𝑎𝑛 𝑥

1−𝜑𝑛
2 +𝑖𝛿

 ] sin( 𝜋𝑦

2𝐻
 )           (3.32) 

Όταν η απόσταση από τον τοίχο τείνει στο άπειρο, απαλείφεται ο εκθετικός όρος της 

εξ.(3.32) και προκύπτει το πεδίο μετατοπίσεων για το μακρινό–ελεύθερο πεδίο. Το 

πραγματικό μέρος της παραπάνω εξίσωσης εκφράζει τη συμφασική συνιστώσα των 

μετατοπίσεων με τη διέγερση, ενώ το φανταστικό μέρος εκφράζει την αντίστοιχη 

συνιστώσα που βρίσκεται σε διαφορά φάσης 90°. Στο φανταστικό μέρος επιδρά η 

απόσβεση του εδαφικού υλικού (δ), καθώς για ιξώδη απόσβεση και αρμονική κίνηση 

του μέσου οι όροι δυσκαμψίας μπορούν να αντικατασταθούν από τους αντίστοιχους 

μιγαδικούς (Kramer 1995). Έτσι, περιορίζεται η απόκριση του εδαφικού μέσου σε 

πεπερασμένη τιμή για οποιαδήποτε συχνότητα διέγερσης. Πρέπει να σημειωθεί πως η 

απόσβεση υλικού εξαρτάται άμεσα από την συχνότητα διέγερσης. Πιο συγκεκριμένα, 

για διεγείρουσες συχνότητες μικρότερες της θεμελιώδους φυσικής συχνότητας του 

εδαφικού στρώματος (f1), ο εκθετικός όρος της απειροσειράς λαμβάνει πραγματικές 

τιμές και το εύρος των οριζόντιων μετατοπίσεων αυξάνει εκθετικά με την απόσταση 

από τον τοίχο μέχρι το μακρινό πεδίο όπου λαμβάνει την μέγιστη τιμή του. Η 

απουσία μιγαδικού όρου σημαίνει πως δεν μπορεί να διασκορπιστεί ενέργεια με την 

μορφή ελαστικών κυμάτων μακριά από τον τοίχο. Για διεγείρουσες συχνότητες 

μεγαλύτερες από τη θεμελιώδη φυσική συχνότητας (f1), οι εκθετικοί όροι λαμβάνουν 

είτε μιγαδική μορφή, είτε αρνητική πραγματική και λόγω της υπέρθεσης των λύσεων, 

το εύρος των οριζόντιων μετατοπίσεων δεν έχει φθίνοντα ρυθμό, κάτι που 

αντιπροσωπεύει την δημιουργία ελαστικών κυμάτων τόσο από τον τοίχο όσο και από 

την άκαμπτη βάση τα οποία ανακλώνται στην ελεύθερη επιφάνεια του εδάφους. 

Οι κατακόρυφες μετατοπίσεις λαμβάνονται από την εξίσωση : 

 
𝜕𝑣

𝜕𝑦
 = − 

𝜈

1−𝜈
 𝜕𝑢

𝜕𝑥
               (3.33) 

όπου με αντικατάσταση της λύσης εξ.(3.30) και ολοκλήρωση κατά την κατακόρυφη 

διεύθυνση y, λαμβάνεται : 

 v(x,y) = 16𝜓𝜈

𝜋3

𝜌�̈�𝑔𝐻2

𝐺(1+𝑖𝛿)
 

1,3,..
[

n





  
1

𝑛3
 

2𝜓𝑒
𝑛 𝜋

 𝛼𝑛 𝑒−𝑎𝑛 𝑥

1−𝜑𝑛
2+𝑖𝛿

 ] (1– cos( 𝑛 𝜋 

2
 y))         (3.34) 
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με ψν = 𝜈

√(1−𝜈)(2−𝜈)
. 

Αντίστοιχα, οι οριζόντιες ορθές σx και οι διατμητικές τάσεις τxy δίνονται από τις 

σχέσεις : 

 𝜕𝜎𝑥

𝜕𝑥
 = (λ*+2G*) 𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
 – λ* 

𝜈

1−𝜈

  𝜕
2𝑢

𝜕𝑥2
             (3.35) 

 𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
 = G* (  𝜕

2𝑢

𝜕𝑦2 - 𝜈

1−𝜈
   𝜕

2𝑢

𝜕𝑥2 )              (3.36) 

Οι παραπάνω σχέσεις προέκυψαν από τις εξισώσεις ελαστικότητας (νόμος Hooke) 

εφαρμόζοντας την παραδοχή πως δεν αναπτύσσεται πουθενά στο εδαφικό μέσο 

κατακόρυφη ορθή τάση λόγω της σεισμικής διέγερσης. 

Εν τέλει, αντικαθιστώντας τις λύσεις των μετατοπίσεων στις εξ.(3.35) και (3.36) 

προκύπτει : 

 σx(x,y) = 8 𝜓𝜎

𝜋2  ρ �̈�𝑔H(1+iδ) 
1,3,..

[
n





  
1

𝑛2
 

2𝜓𝑒
𝑛 𝜋

 𝛼𝑛 𝑒−𝑎𝑛 𝑥

1−𝜑𝑛
2 +𝑖𝛿

 ] sin(𝑛 𝜋 

2
 y)               (3.37) 

τxy(x,y) = − 
8

𝜋2
ρ�̈�𝑔H 

1,3,..
[

n





  (1+𝑖𝛿)(1−𝑒−𝑎𝑛 𝑥)

1−𝜑𝑛
2 +𝑖𝛿

𝑐𝑜𝑠 (
𝑛𝜋

2
 𝑦)+  𝜈

2−𝜈
 𝑒−𝑎𝑛 𝑥(1 − 𝑐𝑜𝑠 (

𝑛𝜋

2
 𝑦))]     (3.38) 

με ψσ = 2 / √(1 − 𝜈)(2 − 𝜈). 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στην παρούσα μεθοδολογία δε λαμβάνεται υπόψη 

η ισορροπία στην κατακόρυφη διεύθυνση, ούτε οι συνοριακές συνθήκες των 

διατμητικών τάσεων στη διεπιφάνεια τοίχου–εδάφους. Έτσι, οι διατμητικές τάσεις 

που εφαρμόζονται στον τοίχο και οι κατακόρυφες μετακινήσεις είναι μη μηδενικές 

και ανάλογες του λόγου Poisson ν με αποτέλεσμα οι συνθήκες στη διεπιφάνεια 

τοίχου–εδάφους να μην αντιστοιχούν ούτε σε τραχύ τοίχο (u(0,y)=0 και v(0,y)=0) , 

ούτε σε απόλυτα λείο τοίχο (τxy(0,y) = 0). 

Τέλος, η τέμνουσα βάσης καθώς και η αντίστοιχη ροπή υπολογίζεται 

ολοκληρώνοντας τις ωθήσεις καθ’ ύψος του τοίχους : 

 Qb=∫ 𝜎𝑥
𝐻

0
(0,y)dy = - 

16𝜓𝜎

𝜋3 ρ�̈�𝑔H2 √1 + 𝑖𝛿 
1,3,..

[
n





  1

𝑛3
 

1

√1−𝜑𝑛
2 +𝑖𝛿

 ]                    (3.39) 
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Μb=∫ 𝑦 𝜎𝑥
𝐻

0
(0,y)dy = - 

32𝜓𝜎

𝜋4 ρ�̈�𝑔H3 
√1 + 𝑖𝛿 

1,3,..
[

n





  (−1)(𝑛−1)/2

𝑛3  
1

√1−𝜑𝑛
2 +𝑖𝛿

 ]     (3.40) 

και αντίστοιχα το ανηγμένο ύψος εφαρμογής της συνισταμένης ώθησης δίνεται :  

 
ℎ

𝐻
 = 𝑀𝑏

𝐻 𝑄𝑏
 = 

2

𝜋
 

1,3,..n





 [ 
(−1)

𝑛−1
2

𝑛3  
1

√1−𝜑𝑛
2 +𝑖𝛿 

 ]

1,3,..n





 [
1

𝑛3 
1

√1−𝜑𝑛
2 +𝑖𝛿 

 ]

            (3.41) 

Παρακάτω, στο Σχήμα 3.11 δίδεται το διάγραμμα ανηγμένης τέμνουσας ως προς την 

ανηγμένη συχνότητα διέγερσης για τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν προηγουμένως 

(Scott(1973), τροποποιημένη Scott και Veletsos & Younan(1994)) για δ=10% και ν = 

1/3 : 

 

Σχήμα 3.11:  Σύγκριση μεταξύ προσομοιομάτων του Scott(1973) και των Veletsos & 

Younan(1993)  για την ανηγμένη τέμνουσα βάσης συναρτήσει της ανηγμένης 

συχνότητας διέγερσης με ν=1/3 και δ = 0.1 κατά Veletsos &Younan (1993) 

Σύμφωνα με το Σχ.3.11 είναι εμφανής η αδυναμία των προσομοιωμάτων του 

Scott(1973) να  εκφράσουν την απόκριση του συστήματος, ιδιαιτέρως για την 

περίπτωση του συντονισμού. 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να διασαφηνιστεί ο τρόπος υπολογισμού του εύρους 

των μεγεθών που δίδονται από τις προαναφερθείσες μεθόδους. Όπως τονίστηκε 

παραπάνω, το πραγματικό μέρος των λύσεων εκφράζει τη συνιστώσα που βρίσκεται 

σε φάση με την διέγερση, ενώ το μιγαδικό μέρος εκφράζει την συνιστώσα που 
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βρίσκεται σε διαφορά φάσης 90°, καθώς η διέγερση έχει θεωρηθεί αρμονική και 

συνεπώς, μη σταθερή στον χρόνο. Στην πραγματικότητα, φυσικό νόημα για το υπό 

εξέταση σύστημα έχει μόνο το πραγματικό μέρος. Παρ’ όλα αυτά στους 

υπολογισμούς χρησιμοποιείται το μέτρο των ποσοτήτων, δηλαδή λαμβάνονται υπόψη 

και οι μιγαδικοί όροι. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό, είναι επειδή έχει θεωρηθεί 

αρμονική διέγερση με σταθερό πλάτος και σταθερή συχνότητα στον χρόνο. Ως 

αποτέλεσμα αυτού, είναι η μέγιστη τιμή του πραγματικού μέρους που αναζητούμε να 

ισούται με το μέτρο του μιγαδικού αριθμού. Τα παραπάνω γίνονται πιο κατανοητά με 

την απεικόνιση ενός μιγαδικού αριθμού c στο μιγαδικό επίπεδο Re–Im, όπου για 

σταθερό πλάτος και συχνότητα διέγερσης, ο γεωμετρικός τόπος του συνόλου των 

τιμών ενός οποιουδήποτε μεγέθους είναι κύκλος με κέντρο το Ο(0,0) : 

 

Σχήμα 3.12: Απεικόνιση ενός μιγαδικού αριθμού στο επίπεδο Re–Im. 

όπου max(t) είναι η μέγιστη τιμή (εύρος) της εκάστοτε ποσότητας εντός της αγκύλης 

στον χρόνο t της διέγερσης. Φαίνεται, λοιπόν, καθαρά πως θεωρώντας αρμονική 

διέγερση μπορούμε να υπολογίσουμε το εύρος όλων των μεγεθών, καθώς ισχύει               

max(t)[Im(c)] = max(t)[Re(c)] = |c|. 

Διαγράμματα τεμνουσών και ροπών βάσης, σύμφωνα με τη μέθοδο των 

Veletsos & Younan (1994), παρατίθενται στα παρακάτω Σχ. 3.13–3.19  τόσο για 

δυναμικές καταπονήσεις, όσο και για ψευδοστατικές (ω=0). 
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Σχήμα 3.13: Διάγραμμα ανηγμένης τέμνουσα βάσης συναρτήσει της ανηγμένης 

κυκλικής συχνότητας κατά τη μέθοδο των Veletsos & Younan (1994) για δ=10% και 

τιμές λόγου Poisson ν=0.3 και ν=0.5. 

 

Σχήμα 3.14: Διάγραμμα ανηγμένης τέμνουσας βάσης συναρτήσει συναρτήσει της 

ανηγμένης κυκλικής συχνότητας κατά τη μέθοδο των  Veletsos & Younan (1994) για 

ν=0.3 και συντελεστές απόσβεσης δ=5% και δ=10%. 

 

Σχέδιο 3.15: Διάγραμμα ψευδοστατικής ανηγμένης τέμνουσας βάσης συναρτήσει του 

λόγου Poisson ν κατά τη μέθοδο των Veletsos & Younan (1994). 
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Σχέδιο 3.16: Διάγραμμα ανηγμένης ροπής βάσης συναρτήσει της ανηγμένης 

κυκλικής συχνότητας κατά τη μέθοδο των Veletsos & Younan (1994) για δ=10% και 

λόγους Poisson ν=0.3 και ν=0.5. 

 

Σχήμα 3.17: Διάγραμμα ανηγμένης ροπής βάσης συναρτήσει της ανηγμένης 

κυκλικής συχνότητας κατά τη μέθοδο των Veletsos & Younan (1994) για λόγο 

Poisson ν=0.3 και συντελεστές απόσβεσης δ=5% και δ=10%. 

 

Σχήμα 3.18: Διάγραμμα ανηγμένης ροπής βάσης συναρτήσει του λόγου Poisson ν 

κατά τη μέθοδο των Veletsos & Younan (1994). 
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Σχήμα 3.19: Διάγραμμα ανηγμένου ύψους εφαρμογής της τέμνουσας βάσης 

συναρτήσει της ανηγμένης κυκλικής συχνότητας κατά τη μέθοδο των Veletsos & 

Younan (1994) για συντελεστή απόσβεσης δ=5% και δ=10%. 

Τονίζεται πως η κανονικοποίηση των τεμνουσών και των ροπών γίνεται ως 

προς ρ�̈�𝑔H2 και ρ�̈�𝑔H3 αντίστοιχα. Δηλαδή, κανονικοποιώντας την τέμνουσα βάσης 

με ρ �̈�𝑔 H2 στην ουσία προκύπτει το πλήθος των «μπλοκ» εδαφικού υλικού 

τετραγωνικής διατομής πλευράς Η, τα οποία ενεργοποιούνται (με την έννοια της 

ανάπτυξης αδρανειακών δυνάμεων) πίσω από τον τοίχο, καταπονώντας τον για την 

εκάστοτε σεισμική διέγερση.  

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράμματα, είναι σημαντική η επιρροή 

του λόγου Poisson (ν) τόσο για την τέμνουσα βάσης όσο και για την ροπή, καθώς 

αυξάνουν και οι δύο με την αύξηση του λόγου ν. Μέγιστη αύξηση μεταξύ των τιμών 

ν=0.3 και ν=0.5 λαμβάνει χώρα στην περίπτωση του συντονισμού και ισούται με 

20,6% τόσο για την τέμνουσα όσο και για την ροπή, καθώς το ύψος εφαρμογής είναι 

ανεξάρτητο του λόγου Poisson. 

Αντιθέτως, ο συντελεστής απόσβεσης (δ), επηρεάζει σημαντικά τα παραπάνω μεγέθη 

μόνο για την περίπτωση του συντονισμού, ενώ για τις υπόλοιπες συχνότητες τα 

διαγράμματα σχεδόν ταυτίζονται. 

Από το Σχήμα 3.14 φαίνεται η επιρροή τόσο του πρώτου συντονισμού του 

συστήματος (για ω/ω1=1) όσο και του δεύτερου (για ω/ω1=3) , καθώς στην λύση τους 

οι Veletsos & Younan(1994) έλαβαν υπόψη όλες τις (άπειρες) ιδιομορφές 

ταλάντωσης του εδαφικού μέσου. 
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Στο Σχήμα 3.19 είναι εμφανής η διαφοροποίηση του ύψους εφαρμογής της τέμνουσας 

βάσης για λόγους συχνοτήτων μεγαλύτερους του 2,5 καθώς και η μικρή επιρροή του 

συντελεστή απόσβεσης (δ) κατά τον δεύτερο συντονισμό. 

 Για ψευδοστατικές συνθήκες που αντιστοιχούν σε σταθερή δύναμη πεδίου και 

για λόγο Poisson ν=1/3, η εδαφική ώθηση που ασκείται στον τοίχο είναι                

|Qb,st | = 0.995ρ�̈�𝑔 H2 ,που αντιστοιχεί στην αδρανειακή δύναμη που ασκείται σε 

εδαφική μάζα τετραγωνικής διατομής και πλευράς μήκους Η. Σημειώνεται πως, η 

θεώρηση ψευδοστατικής φόρτισης είναι εξωπραγματική καθώς  μηδενική συχνότητα 

διέγερσης συνεπάγεται άπειρη μετακίνηση (θεωρώντας αρμονική απόκριση του 

συστήματος και Α το πλάτος της μετατόπισης, ισχύει |a|=ω2Α, συνπώς Α=|a|/ω2, άρα 

όταν ω→0 τότε Α→∞). Είναι όμως χρήσιμη καθώς για τιμές ανηγμένης συχνότητας 

ω/ω1 < 0.5  η απόκριση του συστήματος παραμένει σχεδόν σταθερή. 

 Μέχρι στιγμής, οι παραπάνω λύσεις αναφέρονται σε άκαμπτο τοίχο 

εδραζόμενο σε στροφικώς ανένδοτη βάση. Για τον υπολογισμό της συνεισφοράς της 

στροφικής ενδοσιμότητας της θεμελίωσης του τοίχου, χρησιμοποιείται ισοδύναμο 

στροφικό ελατήριο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.10, που αντιπροσωπεύει την 

στροφική ενδοσιμότητα της θεμελίωσης. Η μόνη διαφοροποίηση από τα 

προηγούμενα είναι η συνοριακή συνθήκη στη διεπιφάνεια τοίχου–εδάφους (x=0). 

Στην θέση της συνοριακής συνθήκης μηδενικής μετατόπισης u(0,y)=0 που 

χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως, πλέον λαμβάνεται η συνοριακή συνθήκη 

εύστρεπτου και άκαμπτου τοίχου ως προς τη βάση, δηλαδή u(0,y) = θ y όπου θ είναι 

η στροφή του τοίχου ως προς την αρχική κατακόρυφη θέση του (θετικά θ 

λαμβάνονται κατά την δεξιόστροφη–ωρολογιακή φορά). Πλέον, υπάρχει και η 

άγνωστη στροφή θ στη βάση του τοίχου η οποία θα υπολογιστεί από τη δυναμική 

ισορροπία των ροπών ως προς τη βάση του τοίχου συνυπολογίζοντας και την επιρροή 

της μάζας του στην απόκριση του συστήματος: 

Mb - Sw �̈�𝑔 - Iw �̈�(t) = 𝑅𝜃
∗

 θ(t)              (3.42) 

όπου θ(t) =Θ 𝑒𝑖𝜔𝑡  η στροφή του τοίχου με Θ το εύρος της, 𝑅𝜃
∗  = Rθ (1+iδw) τη 

μιγαδική σταθερά του ισοδύναμου στροφικού ελατηρίου και δw τον συντελεστή 

απόσβεσης του τοίχου, Sw και Iw την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ροπή 
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αδράνειας μάζας ως προς τη βάση του τοίχου που δίδονται για μεταβλητή μάζα ως 

προς το ανηγμένο ύψος από την βάση του, η = y/H: 

 Sw = H2 ∫ 𝜇(𝜂)𝜂 
1

0
𝑑𝜂               (3.43) 

 Ιw = H3 ∫ 𝜇(𝜂) 𝜂2 
1

0
𝑑𝜂              (3.44) 

Η εξ(3.42) για σταθερή μάζα καθ’ ύψος (μ(η)=μ)  γίνεται με αντικατάσταση των 

εξ(3.43) και εξ(3.44) : 

 𝛭𝑏
0 – Θ𝑀𝑏

1 – 1
2
 μΗ2 �̈�𝑔 + 1

3
μΗ3 ω2Θ = Rθ Θ            (3.45) 

με  𝛭𝑏
0  τη ροπή για τον πακτωμένο τοίχο που δίνεται από την εξ(3.40) και 𝑀𝑏

1 τη 

ροπή που προκαλείται λόγω εφαρμογής μοναδιαίας στροφής στον τοίχο και δίδεται: 

 𝑀𝑏
1 = 

16

𝜋3
 𝜓0GH2 3

n=1,3...

2
n

1
 [ ](1+iδ)(1-φ

(2 1)
i

n







             (3.46) 

Εν τέλει, η τέμνουσα βάσης, υπολογίζοντας το εύρος Θ από την εξ(3.45),  ισούται με: 

 Qb (t) = [ 𝑄𝑏
0- Θ𝑄𝑏

1 - μΗ�̈�𝑔 + 1

2
μΗ2 ω2Θ ] 𝑒𝑖𝜔𝑡           (3.47) 

με 𝑄𝑏
0 τη τέμνουσα βάσης του πακτωμένου τοίχου που υπολογίζεται από την εξ(3.39) 

και 𝑄𝑏
1 την τέμνουσα βάσης που προκύπτει από την επιβολή μοναδιαίας στροφής του 

τοίχου : 

 𝑄𝑏
1 = 

8

𝜋2
 𝜓0GH

2
n=1,3...

(n-1)
2
n

(-1)
 [ ](1+iδ)(1-φ )

(2 1)
i

n







                            (3.48) 

Παρακάτω, παρατίθενται διαγράμματα δυναμικών και ψευδο–στατικών (ω=0) 

μεγεθών συναρτήσει της ενδοσιμότητας της θεμελίωσης αλλά και της μάζας του 

τοίχου (σταθερής καθ’ ύψος) από τους Veletsos & Younan(1994). Για τα 

διαγράμματα που παρουσιάζονται, ορίζεται η ανηγμένη ενδοσιμότητα της 

θεμελίωσης : dθ = GH2/Rθ με Rθ την σταθερά του στροφικού ελατηρίου. 
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Σχήμα 3.20: Διάγραμμα ανηγμένης στατικής τέμνουσας βάσης (αριστερά) και 

ανηγμένης στατικής ροπής (δεξιά) συναρτήσει της ανηγμένης ενδοσιμότητας 

θεμελίωσης και μάζας μ, για λόγο Poisson ν=1/3 κατά Veletsos & Youan (1994). 

 

Σχήμα 3.21: Διάγραμμα ανηγμένης τέμνουσας βάσης συναρτήσει της ανηγμένης 

κυκλικής συχνότητας για διάφορες τιμές της ενδοσιμότητας θεμελίωσης, με λόγο 

Poisson ν=1/3 και δ=10% κατά Veletsos & Younan (1994). 

Τέλος, τονίζεται πως ρεαλιστικές τιμές της σταθεράς του ισοδύναμου στροφικού 

ελατηρίου Rθ μπορούν να υπολογισθούν από πλήθος ερευνών όπως των Muskhelisvili 

(1954), Dobry & Gazetas (1986), Mylonakis et al (2006), Vrettos (1999) κ.λπ.  

Επίλυση του συστήματος για ανομοιογενές έδαφος 

Οι Veletsos & Younan (1993) επέκτειναν τη λύση τους και για την ρεαλιστική 

περίπτωση αντιστήριξης ανομοιογενούς εδάφους, θεωρώντας πάλι σταθερή 

πυκνότητα σε όλο τον όγκο του εδαφικού υλικού αλλά με μεταβαλλόμενο καθ’ ύψος 

μέτρο διάτμησης G(η) = G0 g(η) όπου G0 το μέτρο διάτμηση στη βάση του 

επιχώματος, g(η)=(1–η2) τη συνάρτηση μεταβολής με g(0)=1 και η=y/H. Η υπό 
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εξέταση g(η) αφορά παραβολικό προφίλ μεταβολής του μέτρου διάτμησης G και η 

λύση που εξάγεται είναι προσεγγιστική. Για να γίνει κατανοητή η μεθοδολογία 

επίλυσης πρέπει να ανατρέξουμε στις απλοποιητικές παραδοχές που υιοθέτησαν οι 

Veletsos & Younan (1993). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, έγινε η υπόθεση πως 

το αντιστηριζόμενο εδαφικό υλικό ανταποκρίνεται στο μακρινό–ελεύθερο πεδίο 

σύμφωνα με το προσομοίωμα της διατμητικής δοκού. Αυτό δηλώνεται έμμεσα 

θεωρώντας τη συνθήκη ∂v/∂x = 0, ώστε να προκύψουν οι διατμητικές τάσεις ως : 

τxy = 
𝐺

𝐻
 𝜕𝑢

𝜕𝜂
               (3.49) 

Το προσομοίωμα της διατμητικής δοκού φαίνεται στο Σχήμα 3.22, όπου το ελαστικό 

εδαφικό υλικό αντικαθίσταται από άπειρες δοκούς πάχους dy, οι οποίες δύνανται να 

παραλάβουν διατμητικές τάσεις τxy μεταξύ των διεπιφανειών τους. Λαμβάνοντας την 

ισορροπία των τάσεων για μια δοκό απειροστού πάχους dy όπως στο Σχ.3.22 

προκύπτει : 

Δτ = 
𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑦
 = 1

𝛨
 𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝜂
               (3.50) 

 

Σχήμα 3.22: Διατμητικές τάσεις στο προσομοίωμα της διατμητικής δοκού των 

Veletsos & Younan(1993) 

Αντικαθιστώντας την εξ.3.49 στην εξ.3.50, δίνεται : 

 Δτ = 
𝐺

𝐻2
 𝜕

2𝑢

𝜕𝜂2
                           (3.51) 

Εν συνεχεία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του χωρισμού των μεταβλητών η σχετική 

ως προς τη βάση οριζόντια μετατόπιση εκφράζεται ως: 

 u(x,y,t) =  
n=1..

[ ]( ) ( ) ( )n n nX q t 


                          (3.52) 
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με ξ=x/H, η=y/H, q μια συνάρτηση του χρόνου και Yn τις ιδιομορφές του εδάφους 

όπου για την περίπτωση ανομοιογενούς εδάφους δίνονται: 

Υn(η) = sin[ (2𝑛−1)𝜋

2
 𝜂 ]  , n=1,2,3,..             (3.53) 

Αντικαθιστώντας την εξ.3.53 στην εξ.3.52 και εν συνεχεία στην εξ.3.51 προκύπτει: 

 (Δτ)n =  – [ 
(2𝑛−1)𝜋

2
 ]2 𝐺

𝐻
  un(ξ,η,t)             (3.54) 

Από την παραπάνω εξίσωση, παρατηρείται πως ο όρος που πολλαπλασιάζει την 

u(ξ,η,t) ισούται με –ρωn με ωn = nπVs/(2H). Δηλαδή: 

 (Δτ)n =  – ρωn
2 un(ξ,η,t)              (3.55) 

Η εξ.3.55 συνδέει τις δυνάμεις (Δτ)n με τις σχετικές μετατοπίσεις un. Συνεπώς, ο όρος 

που πολλαπλασιάζει τις un εκφράζει τον συντελεστή ενός γραμμικού ελαστικού 

ελατηρίου με το οποίο συνδέεται η διατμητική δοκός, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.23. 

 

Σχήμα 3.23: Σύνδεση διατμητικής δοκού με ελαστικά ελατήρια σταθεράς kn κατά 

τους Veletsos & Younan (1993). 

 Άρα, ο συντελεστής των ελατηρίων δίνεται : 

 kn = ρ ωn
2 = [ 

(2𝑛−1)𝜋

2
 ]2 𝐺

𝐻2
               (3.56) 

Επανερχόμενοι στο πρόβλημα του ανομοιογενούς εδάφους, διαπιστώνεται πως δεν 

είναι εφικτή η χρήση της μεθόδου του χωρισμού των μεταβλητών καθώς προκύπτει, 

από τις αντίστοιχες πράξεις, συντελεστής ελατηρίων που εξαρτάται από τις 

παραμέτρους ξ,η και αρκετά δύσκολο να επιλυθεί αναλυτικά. Η λύση του 

προβλήματος θα προκύψει με την παραδοχή πως οι συντελεστές kn επιβάλλεται να 

παραμένουν ανεξάρτητοι των ξ,η και να εξαρτώνται μόνο από τις εκάστοτε (άπειρες) 

κυκλικές ιδιοσυχνότητες του εδάφους (αριστερό μέλος της εξ.3.56) οι οποίες θα 
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διαφέρουν ανάλογα το προφίλ του μέτρου διάτμησης που μελετάται. Για παράδειγμα, 

θεωρώντας την παραβολική μεταβολή του μέτρου διάτμησης με το ύψος :  

 G(η) = G0 (1-η2)               (3.57) 

προκύπτουν οι ιδιομορφές του εδαφικού μέσου από την εργασία του Bielak (1969) : 

 Υn(η) = P2n-1(η)               (3.58) 

με P2n-1 το πολυώνυμο Legendre βαθμού (2n–1) και την κυκλική ιδιοσυχνότητα : 

 ωn = √2𝑛 (2𝑛 − 1) 
(𝑉𝑠)0

𝐻
              (3.59) 

όπου (Vs)0 = √𝐺0/𝜌 η ταχύτητα διάδοσης διατμητικών κυμάτων στη βάση. Τελικώς, 

οι ωθήσεις που καταπονούν τον τοίχο δίνονται: 

 σ(η,t) = K1(η) (U1-ΘΗ)η + 
n=2

[K ]( ) ( )n n nU Y 


              (3.60) 

όπου Un = – 
𝐶𝑛

2𝑛(2𝑛−1)
 1

1−𝜑𝑛
2 +𝑖𝛿

 𝜌 �̈�𝑔 𝐻2

𝐺0
 , Cn = √𝜋 (4𝑛−1)

2 𝛤(1.5−𝑛) 𝛤(𝑛+1)
 με Γ τη συνάρτηση 

Γάμμα, Kn(η) = √2𝑛(𝑛 − 1) 
𝜓0 𝐺0

𝐻
 √1 − 𝜂2 (αn + iφnβn) , φn = ω/(nω1) και Θ το εύρος 

της στροφής που δίδεται από την εξ.3.45. Οι συντελεστές αn και βn αποτελούν 

αδιάστατους συντελεστές που γενικεύουν τη σταθερά των ελατηρίων σε μιγαδικούς 

όρους και εξαρτώνται τόσο από την ανηγμένη συχνότητα φn  όσο και από τον 

συντελεστή απόσβεσης δ. Οι τιμές τους δίνονται από την εργασία του Wolf (1988) 

υπό μορφή διαγραμμάτων όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.24 για ημιάπειρο ελαστικό 

χώρο. 

 
Σχήμα 3.24: Διαγράμματα αδιάστατων συντελεστών αn και βn συναρτήσει της 
ανηγμένης κυκλικής ιδιοσυχνότητας και του συντελεστή απόσβεσης δ, για ημιάπειρο 
ελαστικό χώρο κατά Wolf (1988). 
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Η τέμνουσα βάσης υπολογίζεται κατά αναλογία ολοκληρώνοντας τις τάσεις καθ’ 

ύψος του τοίχου, αντίστοιχα και η ροπή βάσης, οπότε προκύπτουν τα παρακάτω 

διαγράμματα στα οποία χρησιμοποιήθηκε το προφίλ της εξ.3.57 και συγκρίθηκε με το 

αντίστοιχο σταθερό προφίλ (ομοιογενές έδαφος) και ίσο με Gav = 2/3 G0 από τους. 

Επίσης, παρουσιάζεται ο συντελεστής δυναμικής ενίσχυσης ΑF, ο οποίος ισούται με 

τον λόγο του εκάστοτε δυναμικού εντατικού μεγέθους προς το αντίστοιχο ψευδο–

στατικό. 

 

Σχήμα 3.25: Διαγράμματα ανηγμένων ψευδο–στατικών τεμνουσών βάσης (αριστερά) 

και ροπών (δεξιά) συναρτήσει του αδιάστατου συντελεστή ενδοσιμότητας της 

θεμελίωσης dθ για παραβολική μεταβολή και σταθερή τιμή του μέτρου διάτμησης 

καθ’ ύψος του επιχώματος για ν=1/3 κατά Veletsos & Younan (1993). 

 

Σχήμα 3.26: Διάγραμμα συντελεστή δυναμικής ενίσχυσης ΑF για την τέμνουσα 

βάσης συναρτήσει της ανηγμένης κυκλικής ιδιοσυχνότητας για παραβολικό και 
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σταθερό προφίλ μεταβολής του μέτρου διάτμησης για διάφορες τιμές ενδοσιμότητας 

της θεμελίωσης και ν=1/3 κατά Veletsos & Younan (1993). 

Ο αδιάστατος συντελεστής ενδοσιμότητας της θεμελίωσης dθ κανονικοποιείται με τη 

μέση τιμή του μέτρου διάτμησης Gav = n n

n

h G
H  όπου hn το πάχος των στρώσεων που 

διακριτοποιείται το μέτρο διάτμησης του εδαφικού υλικού. 

 Οι Veletsos & Younan(1993) διαπίστωσαν πως στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων, η οποιαδήποτε μεταβολή του μέτρου διάτμησης καθ’ ύψος δρα 

ευεργετικά καθώς μειώνει σημαντικά την καταπόνηση του τοίχου. Επίσης, 

παρατήρησαν πως όσο αυξάνει η ενδοσιμότητα της θεμελίωσης, τόσο αυξάνει ο 

ρόλος των ανώτερων ιδιομορφών του εδαφικού μέσου. Επιπλέον, διαπίστωσαν πως 

αναλόγως το προφίλ μεταβολής του μέτρου διάτμησης, αυξάνει σημαντικά το πάχος 

του εδάφους (μετρούμενο από την επιφάνειά του) το οποίο δε συνεισφέρει ιδιαιτέρως 

στην απόκριση λόγω του μικρού μέτρου διάτμησης, με αποτέλεσμα οι τάσεις που 

αναπτύσσονται κοντά στην κορυφή του τοίχου σχεδόν να μηδενίζονται, σε αντίθεση 

με την σταθερή κατανομή του G, όπου οι τάσεις του εδάφους για στροφικώς 

ενδόσιμο (dθ=5) τοίχο κοντά στην κορυφή του τείνουν να απειρίζονται. 

Πολλοί ερευνητές μελέτησαν την επιρροή της μεταβολής του μέτρου 

διάτμησης στην απόκριση του συστήματος μέσω αριθμητικών αναλύσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Ψαρρόπουλος (2000) μελέτησε στο διδακτορικό του με χρήση του 

κώδικα Abaqus, τη μεταβολή του Vs σύμφωνα με τη σχέση : Vs = 31.25 (H-y)2/3 με 

αποτέλεσμα να προκύπτει μέση τιμή ίση με 100m/s για ύψος τοίχου Η=8m και 

θεωρώντας τη θεμελιώδη κυκλική ιδιοσυχνότητα: ω1=31.25π/(3Η1/3). Τα 

διαγράμματα που προέκυψαν για λόγο Poisson ν=1/3 παρατίθενται από το 

διδακτορικό του Ψαρρόπουλος (2000) παρακάτω: 
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Σχήμα 3.27: Διάγραμμα ψευδοστατικής ανηγμένης τέμνουσας βάσης συναρτήσει του 

συντελεστή dθ για ν=1/3 κατά Ψαρρόπουλος (2000). 

        

Σχήμα 3.28: Διάγραμμα ψευδοστατικής ανηγμένης ροπής συναρτήσει του 

συντελεστή dθ για ν=1/3, κατά Ψαρρόπουλος (2000). 

        

Σχήμα 3.29: Διάγραμμα ανηγμένου ύψους εφαρμογής της ψευδοστατικής τέμνουσας 

βάσης συναρτήσει του συντελεστή dθ για ν=1/3, κατά Ψαρρόπουλος (2000). 
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Από τα παραπάνω διαγράμματα προκύπτει πως οι τιμές των ωθήσεων λαμβάνοντας 

μια ρεαλιστική μεταβολή του μέτρου διάτμησης είναι αρκετά μειωμένες, σε βαθμό 

που συγκρίνονται ή γίνονται μικρότερες ακόμα και από τις μεθόδους οριακής 

ισορροπίας (Μ–Ο, Seed & Whitman(1970) κ.λπ.). Επιπλέον, παρατηρείται πως για το 

ομοιογενές εδαφικό υλικό, η αύξηση της ενδοσιμότητας της θεμελίωσης (dθ) 

συνεπάγεται μείωση του ύψους εφαρμογής της τέμνουσας βάσης, κάτι που δεν 

συμβαίνει για το ανομοιογενές εδαφικό υλικό καθώς το ύψος αυξάνεται μετρούμενο 

από τη βάση. Η παραπάνω διαφοροποίηση δεν αντικατοπτρίζεται στο διάγραμμα της 

ανηγμένης ροπής, διότι ο ρυθμός αύξησης της τέμνουσας είναι μεγαλύτερος από τον 

ρυθμό μείωσης του ύψους εφαρμογής και συνεπώς το γινόμενό τους αυξάνεται με την 

αύξηση του dθ . 

 Επιπρόσθετα, οι Leuzzi et al. (2010) διερεύνησαν, με χρήση της μεθόδου των 

πεπερασμένων διαφορών και του κώδικα Flac 5.0, πιο γενικευμένες μεταβολές του 

μέτρου διάτμησης σύμφωνα με την εξίσωση : 

 G(η) = G0 (1 - η)n               (3.61) 

για n= 0.2, 0.5, 0.7, 1 και 0 η οποία αντιστοιχεί στο ομοιογενές εδαφικό υλικό, με 

σημαντικότερη την τιμή n=0.5 που αντιπροσωπεύει την αύξηση του μέτρου 

διάτμησης σε χαλαρά, χονδρόκοκκα αμμώδη εδάφη. Τα αποτελέσματα στα οποία 

κατέληξαν, συνυπολογίζοντας την ευκαμψία του τοίχου (dw), είναι παρεμφερή με τα 

προαναφερθέντα των Veletsos & Younan (1993) και Ψαρρόπουλος (2000).  

Σε κάθε περίπτωση, συμπεραίνεται πως η θεώρηση ομοιογενούς εδαφικού υλικού 

σταθερού μέτρου διάτμησης G, δίνει αποτελέσματα υπέρ της ασφαλείας και έναντι 

του οικονομικού σχεδιασμού των κατασκευών.    

 

3.1.5.2 Ζεύγος άκαμπτων τοίχων αντιστήριξης  

 Οι Veletsos & Younan (1995) επέκτειναν τη λύση τους και σε ζεύγος 

άκαμπτων τοίχων αντιστήριξης που απέχουν μεταξύ τους απόσταση L. Το 

προσομοίωμα που μελέτησαν φαίνεται στο Σχ.3.30. Το εδαφικό υλικό θεωρείται και 

πάλι γραμμικό ελαστικό, ομοιογενές, ισότροπο με ιξώδη απόσβεση. Οι δύο τοίχοι 

έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, αποτέλεσμα αυτού είναι η εμφάνιση 
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συμμετρίας στο σύστημα με αντισυμμετρική φόρτιση για εφαρμογή σταθερών 

αδρανειακών δυνάμεων σε όλο τον όγκο του εδαφικού υλικού ίσες με ρ�̈�𝑔(t) . 

 

Σχήμα 3.30: Το προσομοίωμα των Veletsos & Younan (1995) για ζεύγος τοίχων και 

επιβολή αρμονικής επιτάχυνσης στη βάση (αριστερά), είτε για επιβολή των 

αντίστοιχων αδρανειακών δυνάμεων στο εδαφικό μέσο (δεξιά) 

Η διαφορική εξίσωση που διέπει το πρόβλημα είναι αυτή που κατέληξαν και 

οι Arias et al. (1981) και λαμβάνεται θεωρώντας την δυναμική ισορροπία ενός 

στοιχειώδους σωματιδίου : 

𝜓0
2𝐺∗  

𝜕2𝑢(𝜉,𝜂,𝑡)

𝜕𝜉2  + 𝐺∗  
𝜕2𝑢(𝜉,𝜂,𝑡)

𝜕𝜂2  – ρΗ2 
𝜕2𝑢(𝜉,𝜂,𝑡)

𝜕𝑡2
 = ρΗ2 �̈�g(t)                      (3.62) 

με 𝜓0
2 = 2/(1-ν). Οι συνοριακές συνθήκες για την εδαφική στήλη είναι : 

 u|η=0 = 0 και 𝜕𝑢

𝜕𝜂
|η=1 = 0               (3.63) 

για την κατακόρυφη διεύθυνση y, ενώ για την οριζόντια διεύθυνση: 

 u|ξ=0 = u|ξ=L/H = θηΗ               (3.64) 

Η πορεία επίλυσης του προβλήματος είναι ακριβώς η ίδια με την προηγούμενη 

παράγραφο, λαμβάνοντας και πάλι υπόψη την επιρροή της μάζας του τοίχου μέσω 

της εξίσωσης ισορροπίας των ροπών στη βάση του (εξ.3.42–3.44) και με χρήση της 

μεθόδου χωρισμού των  μεταβλητών, προκύπτει ύστερα από πράξεις η σχέση για τις 

ωθήσεις που καταπονούν τον τοίχο σ(0,η): 
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σw =  –  8

𝜋2
 𝜓0 ρ �̈�𝑔 H 

( 1) / 2

..2
1,3,..

1 ( 1)
[ ]sin( )

2 2

n

n n
n

g

G n
a b

n n X H

 








 
                        (3.65) 

όπου na = √
1+𝑖𝛿

1−𝜑𝑛
2 +𝑖𝛿

 tanh( 𝑐𝑛 𝐿

2𝐻
 ), φn = ω/(nω1), bn=√(1 + 𝑖𝛿)(1 − 𝜑𝑛

2 + 𝑖𝛿) tanh( 𝑐𝑛 𝐿

2𝐻
 )  

και cn = 
𝑛𝜋

2 𝜓0
 √1−𝜑𝑛

2+𝑖𝛿

1+𝑖𝛿
 . Οι τάσεις σw θεωρούνται θετικές όταν είναι θλιπτικές. 

Κατά αναλογία με την προηγούμενη παράγραφο, η τέμνουσα βάσης ανά τρέχον 

μέτρο μήκους του τοίχου υπολογίζεται ολοκληρώνοντας τις τάσεις καθ’ ύψος και 

αντιστοίχως οι ροπές: 

 𝑄𝑏
𝑝 =  –  16

𝜋3 𝜓0ρ �̈�𝑔 H2 
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            (3.66) 

 𝛭𝑏
𝑝 =  –  32

𝜋4 𝜓0ρ �̈�𝑔 H3 
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            (3.67) 

όπου το εύρος της στροφής Θ του τοίχου υπολογίζεται πάλι από την εξ.3.42, 

ισοδύναμα : 

 Θ = 
( 1) / 2

04 4 3
1,3,..

*2
2

03 3 4 2
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                           (3.68) 

με Rθ
*= Rθ (1+iδw) τη σταθερά του ισοδύναμου στροφικού ελατηρίου και δw τον 

συντελεστή απόσβεσης του τοίχου. Η τελική τέμνουσα βάσης και ροπή, 

συνυπολογίζοντας την επίδραση της αδράνειας του τοίχου δίνεται : 

 𝑄𝑏= 𝑄𝑏
𝑝 + 2

..3

1

2

2[ ( ) ]
H4

w

g

w S G

X H

m
H



 







                              (3.69) 

 Mb = Rθ
* Θ                (3.70) 

Πρέπει να σημειωθεί πως οι ιδιοσυχνότητες του υπό μελέτη συστήματος θα 

διαφέρουν σημαντικά από αυτές του ημιάπειρου εδαφικού μέσου. Οι Veletsos & 
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Younan(1995) υπολόγισαν την επιρροή του πεπερασμένου μήκους L καθώς και την 

επιρροή της δισδιάστατης ταλάντωσης και κατέληξαν στην σχέση : 

ωm,n = ω1 √(2𝑛 − 1)2 + 4(2𝑚 − 1)2 𝜓0
2 (𝛨/𝐿)2            (3.71) 

με n τις ιδιοτιμές για την κατακόρυφη διέυθυνση και m τις αντίστοιχες για την 

οριζόντια. Επιπροσθέτως, προσδιόρισαν τον λόγο μεταξύ της θεμελιώδους 

μονοδιάστατης ιδιοπεριόδου (Τ1) με την αντίστοιχη δισδιάστατη (Τ11) που προκύπτει 

από την εξ.3.71. Τα αποτελέσματα δίδονται στον Πίνακα 3.1.   

Επίσης, τα διαγράμματα των τεμνουσών βάσης καθώς και των αντίστοιχων ροπών 

μπορούν πλέον να κανονικοποιηθούν είτε ως προς ρ �̈�𝑔 H2 και ρ �̈�𝑔 H3 είτε ως προς   

ρ �̈�𝑔 HL και ρ �̈�𝑔 H2L. Στην πρώτη περίπτωση τα μεγέθη αδιαστατοποιούνται με τις 

δυνάμεις αδράνειας ενός τετραγωνικού «μπλοκ» εδαφικού υλικού πλευράς μήκους Η 

ενώ στη δεύτερη περίπτωση με τις αδρανειακές δυνάμεις του «μπλοκ» ολόκληρου 

του εδαφικού υλικού μεταξύ των δύο τοίχων, διαστάσεων LxH. 

Πίνακας 3.1: Λόγος Τ11/Τ1 συναρτήσει του λόγου L/H και της ενδοσιμότητας της 

θεμελίωσης για μ=0 και ν=0.3 

L/H dθ=0 dθ=1 dθ=2 dθ=3 dθ=4 dθ=5 

0.5 0.146 0.422 0.537 0.607 0.655 0.691 

1 0.284 0.564 0.673 0.734 0.773 0.800 

2 0.509 0.721 0.801 0.843 0.869 0.886 

3 0.664 0.807 0.863 0.892 0.910 0.922 

4 0.764 0.859 0.899 0.920 0.933 0.942 

5 0.829 0.893 0.922 0.938 0.948 0.954 

10 0.947 0.962 0.969 0.974 0.978 0.980 

∞ 1 1 1 1 1 1 

 

Παρατηρώντας τον παραπάνω Πίνακα3.1, προκύπτει πως για τιμές L/H=10 και 

οποιαδήποτε τιμή dθ η απόκλιση μεταξύ των δύο ιδιοπεριόδων και συνεπώς των 

ιδιοσυχνοτήτων είναι μικρότερη του 5%. Επίσης, αυξάνοντας τη στροφική 

ενδοσιμότητα dθ μειώνεται η απόκλιση μεταξύ των Τ11 και Τ1  για σταθερή απόσταση 
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μεταξύ των τοίχων L/H. Παρακάτω παρουσιάζονται διαγράμματα ανηγμένης 

τέμνουσας βάσης συναρτήσει της ανηγμένης κυκλικής συχνότητας της διέγερσης. 

 

Σχήμα 3.31: Διάγραμμα ανηγμένης τέμνουσας βάσης συναρτήσει της συχνότητας για 

dθ=0, ν =0.3, δ=10%, δw=5% και L/H=2, κατά Veletsos & Younan (1995). 

   

Σχήμα 3.32: Διάγραμμα ανηγμένης τέμνουσας βάσης των V-Y(1995) συναρτήσει της 

ανηγμένης κυκλικής συχνότητας της διέγερσης για dθ=0, ν =0.3, δ=10%, δw=5% και 

L/H=5, κατά Veletsos & Younan (1995). 

        

Σχήμα 3.33: Διάγραμμα ανηγμένης τέμνουσας βάσης των V-Y(1995) συναρτήσει της 

ανηγμένης κυκλικής συχνότητας της διέγερσης για dθ=0, ν =0.3, δ=10%, δw=5% και 

L/H=10, κατά Veletsos & Younan (1995). 
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Σχήμα 3.34: Διάγραμμα ανηγμένης τέμνουσας βάσης των V-Y(1995) συναρτήσει της 

ανηγμένης κυκλικής συχνότητας της διέγερσης για dθ=0, ν =0.3, δ=10%, δw=5% και 

μ=0. 

Από το παραπάνω διάγραμμα Σχ.3.34 παρατηρείται πως όσο αυξάνει ο λόγος L/H 

τόσο το πρώτο μέγιστο του διαγράμματος, που αντιστοιχεί στον πρώτο συντονισμό, 

μετατοπίζεται προς τα αριστερά και πιο συγκεκριμένα προς την τιμή ω/ω1=1. Η 

παραπάνω παρατήρηση συμφωνεί με τα αποτελέσματα από τον Πιν.3.1. Ο πρώτος 

συντονισμός κάθε καμπύλης για σταθερό L/H εμφανίζεται στην τιμή ω/ω11≈1 και με 

τη βοήθεια του Πίν.3.1 υπολογίζεται η αντίστοιχη τιμή ω/ω1. Για παράδειγμα, στο 

Σχ.3.31 για dθ=0 και L/H=2 έχουμε ω/ω11≈1, συνεπώς ω/ω11 ≈ ω/(0.509ω1) = 1.97 

ω/ω1, που επιβεβαιώνεται από το διάγραμμα. 

Επίσης, για σταθερό ύψος Η, όσο αυξάνεται η απόσταση L, τόσο μεγαλύτερο 

ποσοστό των αδρανειακών δυνάμεων παραλαμβάνεται μέσω διατμητικών τάσεων 

από την άκαμπτη βάση, μειώνοντας το ποσοστό των οριζόντιων ορθών τάσεων που 

καταπονούν τον τοίχο. Δηλαδή, τόσο μικρότερο πλήθος τετραγωνικών «μπλοκ» 

εδαφικού υλικού πλευράς μήκους Η ενεργοποιείται υπό την έννοια της ανάπτυξης 

αδρανειακών δυνάμεων, που μεταφράζεται σε μείωση της ανηγμένης δυναμικής 

τέμνουσας βάσης. Αυτός ο μηχανισμός συμβαίνει μέχρι την τιμή L/H ≈10 και ύστερα 

οι τέμνουσες βάσης παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες με τον λόγο L/H και τείνουν 

στην τιμή που αντιστοιχεί στο ημιάπειρο αντιστηριζόμενο εδαφικό μέσο. 

Επιπλέον, με την αύξηση του λόγου L/H μειώνεται η απόσταση μεταξύ δύο 

οποιονδήποτε διαδοχικών μεγίστων, καθώς και η μεταξύ τους διαφορά ΔQb. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα όταν ο λόγος L/H→∞, ισχύει ω11/ω1 = 1 και προκύπτει το 

διάγραμμα του ημιάπειρου εδαφικού μέσου στο οποίο οι συντονισμοί οφείλονται 
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μόνο στον συνυπολογισμό των (άπειρων) ιδιομορφών του ελεύθερου πεδίου και όχι 

στην επιρροή του λόγου L/H. 

Για τον σχεδιασμό των κατασκευών, ο μελετητής μηχανικός ενδιαφέρεται να 

προσδιορίσει την μέγιστη τιμή της καταπόνησης που μπορεί να επιβληθεί στο έργο 

ώστε να διαστασιολογηθεί κατάλληλα και συνεπώς να έχει επαρκή αντοχή και για τις 

φορτίσεις μικρότερης έντασης. Σύμφωνα με το Σχ.3.34, η μέγιστη τιμή ανηγμένης 

τέμνουσας βάσης που μπορεί να εφαρμοστεί στον τοίχο (η οποία αντιστοιχεί σε 

ω/ω1=1), εμφανίζεται μεταξύ των τιμών L/H=3 και 5. Έτσι, είναι χρήσιμη η 

δημιουργία ενός διαγράμματος που θα παρουσιάζει τις περιβάλλουσες των 

τεμνουσών βάσης, όπως το Σχ.3.35. Βέβαια, πρακτικό ενδιαφέρον για τον μελετητή 

μηχανικό έχει ο υπολογισμός της ώθησης που εφαρμόζεται για ρεαλιστικές τιμές 

συχνότητας διέγερσης. Οι συνήθεις σεισμοί έχουν δεσπόζουσα συχνότητα διέγερσης f 

από 0.2~0.5Ηz έως 15~20Ηz. Στο Σχ.3.35 παρουσιάζονται τα |maxQb| για τιμές 

κυκλικής συχνότητας ω<120rad/sec, δηλαδή συχνότητας περίπου f < 20Hz.  

      

Σχήμα 3.35: Διάγραμμα περιβάλλουσας δυναμικών τεμνουσών βάσης των V-Y 

συναρτήσει του λόγου L/H για διάφορες τιμές dθ , μ=0, ν=0.3, δ=10%, δw=5% 

Μπορεί, πλέον, να υπολογιστεί η μέγιστη τέμνουσα βάσης για dθ=0 η οποία 

προκύπτει για λόγο L/H = 3.342 και τιμή  |maxQb|  = 5.618 ρ�̈�𝑔H2. 

 

3.1.5.3 Προσομοίωμα μονοβάθμιου ταλαντωτή 

 Οι Veletsos & Younan (1994) αντικατέστησαν το ελαστικό ομοιογενές 

εδαφικό υλικό με έναν μονοβάθμιο ταλαντωτή μάζας m, σταθεράς ελατηρίου k και 

σταθερά αποσβεστήρα c, όπως φαίνεται στο Σχ.3.36: 
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Σχήμα 3.36: Προσομοίωμα μονοβάθμιου ταλαντωτή κατά τους Veletsos & 

Younan(1994) 

Η μάζα του ισοδύναμου συστήματος θεωρείται τέτοια ώστε να προκύπτει η ίδια 

ψευδοστατική ώθηση στον τοίχο με αυτήν του προσομοιώματος της παραγράφου 

3.1.5.1. δηλαδή, m*=0.543ψσ ρΗ2 όπου ψσ = 
𝜓0

2

𝜓𝑒
=2/√(1 − 𝜈)(2 − 𝜈) . Εν συνεχεία, 

μελετούν το σύστημα για σταθερές αλλά και μεταβλητές ιδιότητες. 

 

Μονοβάθμιος ταλαντωτής σταθερών παραμέτρων 

Ο συντελεστής του ισοδύναμου ελατηρίου k* προσδιορίζεται θεωρώντας την 

ιδιοσυχνότητα του συστήματος του Σχ.3.36 με μηδενική απόσβεση ίση με τη 

θεμελιώδη ιδιοσυχνότητα του ελεύθερου πεδίου σύμφωνα με την απόκριση της 

διατμητικής δοκού: 

k*= m* 
𝜋2

4𝛨2
 𝐺
𝜌
 = 1.339 ψσG              (3.72) 

Παρομοίως, ο συντελεστής απόσβεσης c* υπολογίζεται για αρμονική διέγερση 

επιτάχυνσης στη βάση με συχνότητα ίση με την ιδιοσυχνότητα του συστήματος, ώστε 

να προκύπτουν οι ίδιες ωθήσεις του εδάφους αντιστήριξης. Αυτό συνεπάγεται πως η 

απόσβεση του συστήματος θα δίνεται ως ποσοστό της κρίσιμης απόσβεσης από την 

εξ.3.73: 

 ζ*= 
1

2√|𝛵𝑅1|2−1
               (3.73) 
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με TR1 τον λόγο της εδαφικής ώθησης στην περίπτωση συντονισμού (ω=ω1) και στην 

περίπτωση της στατικής διέγερσης (ω=0). Σύμφωνα με την εξ.3.73, θεωρείται 

σταθερός συντελεστής απόσβεσης c* ως προς τη συχνότητα ω, ενώ στα πλαίσια της 

θεώρησης απόσβεσης σταθερού υστερητικού τύπου που αντιπροσωπεύει το εδαφικό 

μέσο, είναι προτιμότερο να θεωρηθεί η ποσότητα ωc*σταθερή. Έτσι, λαμβάνεται : 

 ζ*(ω) = 
𝜁∗

𝜔/𝜔1
               (3.74) 

Στο Σχ.3.37 παρατίθεται το διάγραμμα της δυναμικής ανηγμένης τέμνουσας βάσης 

συναρτήσει της ανηγμένης συχνότητας διέγερσης για τις δύο προαναφερθείσες 

περιπτώσεις συγκριτικά με την ακριβή λύση της παραγράφου 3.1.5.1.  

Φαίνεται πως υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ των δύο περιπτώσεων και της 

ακριβούς λύσης για τις ψευδοστατικές συνθήκες (ω=0, παρ’ ότι ζ*(ω)→∞) και για 

την περίπτωση συντονισμού (ω=ω1). Αντιθέτως, υπάρχει σημαντική απόκλιση για τις 

υπόλοιπες συχνότητες διέγερσης με μέγιστη απόκλιση στην περίπτωση του δεύτερου 

συντονισμού (ω/ω1=3).   

 

Σχήμα 3.37: Διάγραμμα ανηγμένης δυναμικής τέμνουσας συναρτήσει της ανηγμένης 

συχνότητας για δ=10% και ν=1/3 κατά Veletsos &Younan (1994) 

Τέλος, μια πιο σύνθετη πλευρά στο πρόβλημα έθεσε ο Wolf (1995) ο οποίος 

συνέδεσε τη μάζα m του ταλαντωτή με πλήθος ελατηρίων, συνδεόμενα σε σειρά αλλά 

και παράλληλα όπως φαίνεται στο Σχ.3.38. Έτσι, προέκυψε μια πιο σύνθετη 
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απόκριση του συστήματος αυξάνοντας την πολυπλοκότητά των υπολογισμών αλλά 

ταυτοχρόνως αυξήθηκε και η ακρίβεια της μεθόδου. 

 

Σχήμα 3.38: Προσομοίωμα του Wolf (1995) με τέσσερις βαθμούς ελευθερίας 

 

3.1.6 Μέθοδος των Wu & Finn (1999) 

Οι Wu & Finn (1999) εκμεταλλεύτηκαν την αντισυμμετρία που εμφανίζεται 

στο μοντέλο των Veletsos & Younan (1994) και έλυσαν ένα ισοδύναμο πρόβλημα με 

μήκος επιχώματος το μισό της απόστασης μεταξύ των τοίχων και συνοριακή συνθήκη 

μηδενισμού των οριζόντιων ορθών τάσεων στον άξονα αντισυμμετρίας (σx(L,y)=0), 

όπως φαίνεται στο Σχ. 3.39: 

 

Σχήμα 3.39: Προσομοίωμα των Wu & Finn (1999) 

Οι Wu & Finn (1999) θεωρώντας την λειτουργία του εδάφους ως μονοδιάστατης 

διατμητικής δοκού, με επιβολή αρμονικής επιτάχυνσης στη βάση �̈�𝑏(𝑡) = Amax eiωt, 

κατέληξαν σε παρόμοια διαφορική εξίσωση με τους Arias et al. (1981) και Veletsos 

& Younan (1995) υπό τις απλοποιητικές παραδοχές μηδενικής δυναμικής 
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κατακόρυφης ορθής τάσης (σy=0) και αμελητέας μεταβολής των κατακόρυφων 

σχετικών μετατοπίσεων ως προς την οριζόντια διεύθυνση (∂v/∂x = 0) : 

 G 𝜕
2𝑢

𝜕𝑦2
 + θ G  

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
 - ρ

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
 = ρ �̈�𝑏(𝑡)             (3.75) 

όπου u η σχετική οριζόντια μετατόπιση του εδαφικού μέσου, G το μέτρο διάτμησης 

και ρ η πυκνότητα του εδάφους. Αντίστοιχα, οι οριζόντιες ορθές τάσεις δίνονται : 

 σx = β G 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
                 (3.76) 

Οι συντελεστές θ και β δίνονται για κάθε περίπτωση: 

- Μέθοδος των Matsuo & Ohara (1960): με θεώρηση μηδενικής σχετικής 

κατακόρυφης μετατόπισης (v=0): 

θ = β =  2(1−𝜈)

1−2𝜈
 

- Μέθοδος των Veletsos & Younan (1995): με θεώρηση μηδενικής δυναμικής 

κατακόρυφης ορθής τάσης, μη ισορροπίας στην κατακόρυφη διεύθυνση και 

εφαρμογή μηχανισμού μονοδιάστατης διατμητικής δοκού για το εδαφικό 

μέσο: 

θ = 2−𝜈

1−𝜈
  και  β = 2

1−𝜈
 

- Μέθοδος των Wu & Finn (1999): με θεώρηση μηδενικής δυναμικής 

κατακόρυφης ορθής τάσης (σy=0), μηδενικής μεταβολής των κατακόρυφων 

σχετικών μετατοπίσεων ως προς την οριζόντια διεύθυνση (∂v/∂x = 0) : 

θ = β = 2

1−𝜈
 

Οι Wu & Finn (1999) αναφέρουν πως το προσομοίωμα των Matsuo & Ohara (1960) 

μειονεκτεί κυρίως για τιμή του λόγου Poisson ν=0.5 καθώς οι οριζόντιες ορθές τάσεις 

σx απειρίζονται. Από την άλλη μεριά, το προσομοίωμα των Veletsos & Younan 

(1995) δίνει ρεαλιστικά αποτελέσματα αλλά υπερεκτιμά τις εδαφικές ωθήσεις για 

σχετικά περιορισμένο επίχωμα (π.χ. τιμές L/H< 2). Έτσι, ανέπτυξαν το ισοδύναμο 

μοντέλο του Σχ.3.39 το οποίο αποδεικνύεται μέσω αριθμητικών αναλύσεων πως δίνει 

αρκετά ρεαλιστικές τιμές για L/H < 2 και συμπίπτει με τη λύση των Veletsos & 

Younan (1995) για μεγαλύτερους λόγους L/H.  
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Η διαφορική εξ.(3.75) λύνεται με τη μέθοδο του χωρισμού των μεταβλητών 

για τις συνοριακές συνθήκες μηδενικής οριζόντιας μετατόπισης στη βάση (u(x,0) = 0) 

και μηδενισμού των διατμητικών τάσεων στην ελεύθερη επιφάνεια (τxy=0, συνεπώς 

∂u/∂y=0 για y=H)  για την κατακόρυφη διεύθυνση ενώ για την οριζόντια, θεώρησαν 

μηδενική μετατόπιση στη διεπιφάνεια τοίχου εδάφους (u(0,y) = 0, δηλ. άκαμπτος και 

άστρεπτος τοίχος) και μηδενισμό της οριζόντιας ορθής τάσης στον άξονα συμμετρίας 

(σx(L,y)=0, συνεπώς ∂u/∂x=0 για x=L, όπου η απόσταση μεταξύ των τοίχων ισούται 

με 2L). Έτσι, προκύπτει το πεδίο των σχετικών ως προς τη βάση οριζόντιων 

μετατοπίσεων :  

u(x,y,t) = m
1 1
[ [sin(a )sin( ) ( )]]n mn mn

m n
x b y a f t

 

 

                 (3.77) 

με αmn = 
16

(2𝑚−1)(2𝑛−1)𝜋2
 , ωmn = √𝐺

𝜌
 (𝑏𝑛

2 + 𝜃a𝑚
2 ) , am = (2𝑚−1)𝜋

2𝐿
  με m=1,2,3,… και  

bn = (2𝑛−1)𝜋

2𝐻
 με n=1,2,3,.. Άρα, η πρώτη κυκλική ιδιοσυχνότητα δίνεται:                  

ω11 = ω1√1 + 𝜃(
𝛨

𝐿
)2. 

Εν συνεχεία, με αντικατάσταση της εξ.(3.77) στην εξ.(3.76) προκύπτουν οι εδαφικές 

ωθήσεις σx, ενώ η δυναμική τέμνουσα βάσης προκύπτει ολοκληρώνοντας τις τάσεις 

καθ’ ύψος του τοίχου : 

 Qb (t) = β G 2 2
1 1

16 ( )[ [ ]]
(2 1) /

mn

m n

f t
n L H

 

  
                                    (3.78) 

όπου fmn(t) η σχετική μετατόπιση ενός μονοβάθμιου ταλαντωτή με κυκλική 

ιδιοσυχνότητα ωmn και συντελεστή απόσβεσης λ, διεγείροντας τη βάση με επιτάχυνση  

�̈�𝑏(𝑡) : 

 fmn(t) = -  
𝐴𝑚𝑎𝑥

(𝜔𝑚𝑛
2 −𝜔2)+2𝑖 𝜆 𝜔𝑚𝑛 𝜔

 eiωt            (3.79) 

Αντίστοιχα, οι ροπές που καταπονούν τον τοίχο δίνονται: 

 Μb(t) = β G m
2

1 1

a sin( )[ [ ( )]]mn n
mn

m n n

a b H f t
b

 

 

               (3.80) 
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Παρόμοιο διάγραμμα με αυτό που παρουσιάστηκε για τη μέθοδο των Veletsos & 

Younan (1995) παρατίθεται στο Σχ.3.40 όπου δίνεται η περιβάλλουσα των 

τεμνουσών βάσης συναρτήσει του λόγου L/H : 

 

Σχήμα 3.40: Διάγραμμα περιβάλλουσας ανηγμένων τεμνουσών βάσης κατά την 

μέθοδο Wu & Finn (1999) και Veletsos & Younan (1995) για ν=0.3 και συντελεστή 

απόσβεσης δ=2λ=10%. 

Από το Σχ.3.40 επιβεβαιώνεται η διαπίστωση των Wu & Finn (1999) πως η μέθοδος 

των Veletsos & Younan (1995) υπερεκτιμά τις μέγιστες εδαφικές ωθήσεις για λόγους 

περίπου L/H <1.5. Η απόκλιση μεταξύ των μεθόδων αυξάνει για τιμές του λόγου 

Poisson ν>0.3 και μπορεί να ξεπεράσει το 20%.  Πρέπει να τονιστεί πως για λόγους 

L/H <1.5 η μέγιστη (δυναμική) τέμνουσα βάσης που αντικατοπτρίζεται στο Σχ.3.40, 

εμφανίζεται σε αρκετά μεγάλες τιμές ω/ω1, που για συνήθεις κατασκευές 

αντιστήριξης είναι απίθανο να εμφανιστούν σε πραγματικούς σεισμούς. Για 

παράδειγμα, στο Σχ.3.41 παρουσιάζεται το διάγραμμα ανηγμένων τεμνουσών 

συναρτήσει του λόγου ω/ω1 για εδαφικό υλικό με λόγο Poisson ν=0.3, L/H=0.5 και 

συντελεστή απόσβεσης 10%.  Φαίνεται πως ο πρώτος συντονισμός βρίσκεται αρκετά 

μετά την τιμή ω/ω1=4, δηλαδή εκτός του διαγράμματος και πιο συγκεκριμένα, 

παρουσιάζεται περίπου για ω/ω1=6.5, που αντιστοιχεί σε συχνότητα διέγερσης 

σχεδόν 100 Hz. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως δεν έχει πρακτική σημασία η 

απόκλιση των μέγιστων τιμών των μεθόδων, αν αυτές δεν αντιστοιχούν σε 

ρεαλιστικές τιμές συχνότητας διέγερσης. Για συνήθεις τιμές, η απόκλιση των 

μεθόδων ακόμα και για L/H< 2 είναι μικρότερες του 10%. 
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Σχήμα 3.41: Διάγραμμα ανηγμένης τέμνουσας συναρτήσει του λόγου ω/ω1 για λόγο 

Poisson ν=0.3 και 0.5, συντελεστή απόσβεσης 10% και L/H=0.5 για τις μεθόδους Wu 

& Finn (1999) και Veletsos & Younan (1995) 

 

3.1.7 Μέθοδος του Παπαζαφειρόπουλος (2007) 

Ο Παπαζαφειρόπουλος (2007) έλυσε το προσομοίωμα του Wood (1973) 

(Σχ.3.2) για την περίπτωση ζεύγους άκαμπτων και άστρεπτων τοίχων αντιστήριξης 

ομοιογενούς ελαστικού εδάφους και επιβολή αρμονικής επιτάχυνσης στη βάση, με 

μοναδική διαφορά τη θεώρηση απόσβεσης σταθερού υστερητικού τύπου. Όπως 

αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.1.3, ο Wood (1973) για το τρίτο προσομοίωμα 

αρκείται στην περιγραφή της διαδικασίας επίλυσης του προβλήματος και όχι στην 

εξαγωγή αναλυτικών σχέσεων για άμεση χρήση. Συγκεκριμένα, δίδονται οι σχέσεις 

3.12–3.16 οι οποίες όμως περιέχουν αντίστροφους μετασχηματισμούς Fourier 

κάποιων συναρτήσεων που προέκυψαν από την επίλυση των διαφορικών εξισώσεων 

μετασχηματισμένων κατά Fourier. Αντιθέτως, ο Παπαζαφειρόπουλος (2007) επέλυσε 

το ακριβές (χωρίς καμία απλοποιητική παραδοχή) προσομοίωμα του Wood (1973) 

και να καταλήξουν σε αναλυτικές σχέσεις υπολογισμού των μετατοπίσεων και 

ωθήσεων του εδάφους συναρτήσει των διαφόρων χαρακτηριστικών του εδαφικού 

υλικού. 

Για ένα στοιχειώδες σωματίδιο του αντιστηριζόμενου εδάφους και επιβολή 

αρμονικής επιτάχυνσης στη βάση, οι εξισώσεις ισορροπίας για το μέσο στις δύο 

διευθύνσεις είναι : 
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𝜕𝜎𝑥

𝜕𝜉
 + 𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕ℎ
 = ρH 

𝜕2𝑢

𝜕𝑡2
 + ρH �̈�𝑔(t)             (3.81) 

𝜕𝜎𝑦

𝜕ℎ
 + 𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝜉
 = ρΗ 

𝜕2𝑣

𝜕𝑡2
             (3.82) 

όπου ξ=x/H και h=y/H, u, v οι σχετικές μετατοπίσεις ως προς την άκαμπτη βάση και 

σx, σy, τxy οι αντίστοιχες ορθές και διατμητικές τάσεις με την προσήμανση που 

αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.1.3 και βάσει του Σχ.3.2. Η συσχέτιση τάσεων και 

μετατοπίσεων γίνεται θεωρώντας γραμμική ελαστική συμπεριφορά του εδαφικού 

υλικού, συνεπώς ισχύει ο νόμος του Hooke για τις διδιάστατες συνθήκες επίπεδης 

παραμόρφωσης που μελετώνται. Για αρμονική διέγερση επιτάχυνσης στη 

βάση  �̈�𝑔 (t)=Χgeiωt οι σχετικές μετατοπίσεις μπορούν να θεωρηθούν ως αρμονικές 

συναρτήσεις στο χρόνο u(ξ,h,t)=U(ξ,h)eiωt, v(ξ,h,t)=V(ξ,h)eiωt και με αντικατάστασή 

τους στις εξ.3.81–3.82 και χρήση του καταστατικού νόμου του Hooke προκύπτει : 

 
(𝜆∗+2𝐺∗)

𝛨
 𝜕

2𝑈

𝜕𝜉2
 + (𝜆∗+𝐺∗)

𝐻
 𝜕2𝑉

𝜕𝜉𝜕ℎ
 + 𝐺

∗

𝐻
 𝜕

2𝑈

𝜕ℎ2
 = ρΗΧg – ω2ρΗU           (3.83) 

  
(𝜆∗+2𝐺∗)

𝛨
 𝜕

2𝑉

𝜕ℎ2
 + (𝜆∗+𝐺∗)

𝐻
 𝜕2𝑈

𝜕𝜉𝜕ℎ
 + 𝐺

∗

𝐻
 𝜕

2𝑉

𝜕𝜉2
 = ρΗΧg – ω2ρΗV           (3.84) 

όπου G* και λ* είναι οι μιγαδικές σταθερές του Lame: G*=G(1+iδ), λ*= 
2𝜈

1−2𝜈
 G*. 

Οι εξ.3.83-3.84 αποτελούν σύστημα μερικών διαφορικών εξισώσεων με δύο 

αγνώστους, για την επίλυση του οποίου χρησιμοποιείται η μέθοδος χωρισμού των 

μεταβλητών : 

 U(ξ,h) = 
1
[ ( )sin ]n

n

nU h
l




                           (3.85) 

 V(ξ,h) = 
1
[ ( )cos ]n

n

nV h
l




                              (3.86) 

μέσω της οποίας, στα όρια του συστήματος ισχύει τxy (0,h) = 0, τxy (l,h) = 0, U(0,h)=0 

και U(l,h)=0 με l=L/H, δηλαδή  μηδενικές διατμητικές τάσεις στις διεπιφάνειες 

τοίχων–εδάφους και ακλόνητους τοίχους με θεώρηση μη αποκόλλησης του εδαφικού 

υλικού. Με αντικατάσταση των εξ.3.85–3.86 στις εξ.3.83–3.84 θα μετατραπεί το 



Κεφάλαιο 3:  Ανένδοτοι τοίχοι αντιστήριξης  70 
 

 
 

σύστημα μερικών διαφορικών εξισώσεων (Μ.Δ.Ε.) σε σύστημα συνήθων διαφορικών 

εξισώσεων (Σ.Δ.Ε.) ως προς ξ και h, το οποίο θα επιλυθεί παραγωγίζοντας μια φορά 

ως προς h την αντίστοιχη (Σ.Δ.Ε.) που εκφράζει την ισορροπία στην οριζόντια 

διεύθυνση και με αντικατάστασή της στην (Σ.Δ.Ε.) της ισορροπίας στην κατακόρυφη 

διεύθυνση, ύστερα από διπλή παραγώγιση ως προς h. Έτσι, γίνεται εφικτή η 

αποσύζευξη των μεταβλητών ξ, h και ο υπολογισμός των σχετικών μετατοπίσεων u, v 

γίνεται λαμβάνοντας τις συνοριακές συνθήκες :  U(ξ,0)=0, V(ξ,0)=0, σy(ξ,1)=0 και 

τxy(ξ,1)=0. Δηλαδή, μηδενική οριζόντια και κατακόρυφη σχετική μετατόπιση στην 

βάση (h=0) και μηδενική ορθή κατακόρυφη και διατμητική τάση στην ελεύθερη 

επιφάνεια (h=l). Ύστερα από πολλές πράξεις, δίνονται οι ωθήσεις που αναπτύσσονται 

στον αριστερό τοίχο (που λόγω συμμετρίας ταυτίζονται με τις ωθήσεις του δεξιού 

τοίχου): 

 σx (0,h)=
2 2 2 2

2
1

(1 )[ [( 2 )
(1 ) 1n

G i n
l R RG i

    

 





 
 

  
  

1 2 3 4 2( cosh( ) sinh( ) 2 ( cosh( ) sinh( ))] ]g n i tanC Rh C Rh Q C Qh C Qh e
l R


 

       (3.87) 

όπου  C1,C2,C3,C4 συντελεστές που προσδιορίζονται από τις συνοριακές συνθήκες, ν 

ο λόγος Poisson του εδαφικού υλικού, R = 
2 2 2 2

2

1 2
(1 ) 2 2

n
l G i
   

 

 


 
, αn=

2

𝑛𝜋
(1-(-1)n), 

Q=
2 2 2 2

2 (1 )
n

l G i
  







.  

Η τέμνουσα βάσης υπολογίζεται ολοκληρώνοντας τις εδαφικές ωθήσεις καθ’ ύψος 

του τοίχου και αντίστοιχα η ροπή βάσης δίνονται: 

1 2 3 4
1

2[( (1 )[ ( sinh cosh sinh cosh )
1 2b

n
Q G i C R C R C Q C Q








     


  

2 2

1 2 3 42 2

2(1 ){ [ sinh (cosh 1)] sinh (cosh 1)}]
1 2

n C R C R C Q C Q
l R

 




      


 

2

2 ) ]g n i tX an e
l R


 

                   (3.88) 
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2sinh cosh ) (1 ) [ (cosh 1) sinh
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3 4(cosh 1) sinh ]] ]i tC Q C Q e                                 (3.89) 

όπου Unp = − 
𝜌𝛨2𝑋𝑔𝑎𝑛

𝑅2𝐺(1+𝑖𝛿)
 1−2𝜈

2−2𝜈
. 

Ο Παπαζαφειρόπουλος (2007) παραθέτει διαγράμματα στα οποία 

παρατηρείται η τάση για απειρισμό των ωθήσεων στην κορυφή του τοίχου, όπως 

συμβαίνει και στα υπόλοιπα προσομοιώματα που παρουσιάστηκαν για ομοιογενές 

υλικό (σταθερό G). Επίσης, παρατηρείται πως η μέγιστη τέμνουσα βάσης εμφανίζεται 

σε τιμές L/H μεταξύ 3 και 5. Κατασκευάζοντας αντίστοιχα διαγράμματα με αυτό του 

Σχ.3.40 για την περιβάλλουσα των τεμνουσών βάσης, υπολόγισαν πως η μέγιστη 

τέμνουσα βάσης λαμβάνει τιμή 5.7ρΧgH2 για ανηγμένη απόσταση τοίχων L/H= 3.8 

και συχνότητα διέγερσης ω=26.33rad/s. Υπενθυμίζεται πως με τη μέθοδο των 

Veletsos & Younan (1994) η μέγιστη τέμνουσα βάσης υπολογίστηκε 5.618ρΧgH2 και 

για ανηγμένη απόσταση τοίχων L/H= 3.342, δηλαδή απόκλιση μόλις 1.44% και 

12.05% αντίστοιχα. Επιπλέον, επιβεβαιώνουν τη συμμετρία του συστήματος με 

αντισυμμετρική φόρτιση καθώς προκύπτει μηδενισμός των τάσεων σx στο μέσον της 

απόστασης μεταξύ των τοίχων (ξ=l/2) και μέγιστη τιμή στην ελεύθερη επιφάνεια 

(h=0) και στη διεπιφάνεια τοίχων–εδάφους (ξ=0 ή ξ=l). Ακόμα, οι κατακόρυφες 
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ορθές τάσεις σy μηδενίζονται και αυτές στην θέση ξ=l/2 και λαμβάνουν μέγιστη τιμή 

στα άκρα της διεπιφάνειας βάσης–εδάφους. Μάλιστα, επιβεβαιώνεται σε κάποιο 

βαθμό η υπόθεση μηδενισμού (σy=0) των Veletsos & Younan (1994) καθώς για ύψος 

από τη βάση περίπου 0.7Η, η μέση τιμή των ανηγμένων τάσεων σy ισούται περίπου με 

0,6. Επιπρόσθετα, παρατήρησαν πως οι διατμητικές τάσεις τxy λαμβάνουν μέγιστη 

τιμή στη θέση ξ=l/2. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται πως στον άξονα συμμετρίας, 

το εδαφικό υλικό καταπονείται σε καθαρή διάτμηση ενώ στις διεπιφάνειες τοίχου–

εδάφους καθώς και στην ελεύθερη επιφάνεια σε καθαρή θλίψη ή εφελκυσμό. 

Αντίστοιχα με τις κατακόρυφες ορθές τάσεις, οι κατακόρυφες σχετικές μετατοπίσεις 

v λαμβάνουν μέγιστη τιμή 0.0002Η στην τομή της ελεύθερη επιφάνεια με τις 

διεπιφάνειες τοίχου–εδάφους, με μικρή μεταβολή κατά μήκος του άξονα x ενώ για 

ύψος από τη βάση μικρότερο του 0.5Η πρακτικώς μηδενίζονται σε όλο τον όγκο του 

εδαφικού υλικού. Είναι, λοιπόν, εύλογη η υπόθεση αμελητέας μεταβολής των 

κατακόρυφων μετατοπίσεων v κατά μήκος του άξονα x (∂v/∂x=0) και μερικώς ορθή 

η υπόθεση μηδενικής σχετικής κατακόρυφης μετατόπισης σε όλο το εδαφικό μέσο 

των Matsuo & Ohara(1960) (v(ξ,h)=0). Τέλος, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι 

κατακόρυφες σχετικές μετατοπίσεις v(ξ,h,t) είναι ανάλογες των κατακόρυφων ορθών 

τάσεων σy(ξ,h,t) και οι οριζόντιες σχετικές μετατοπίσεις u(ξ,h,t) ανάλογες των 

διατμητικών τάσεων τxy(ξ,h,t). Οι δύο τελευταίες διαπιστώσεις, δίνουν τη δυνατότητα 

εξαγωγής προσεγγιστικών λύσεων που μπορούν όμως να μειώσουν σημαντικά τον 

υπολογιστικό χρόνο και όγκο που απαιτείται για την ακριβή λύση που 

παρουσιάστηκε. 

 

3.1.8 Μέθοδος των Kloukinas, Langousis & Mylonakis (2012) 

Οι Kloukinas et al (2012), έλυσαν το προσομοίωμα του Σχ.3.42. Λαμβάνοντας την 

εξίσωση ισορροπίας στην οριζόντια διεύθυνση, θεωρώντας γραμμική ελαστική 

συμπεριφορά του μέσου και τις ίδιες παραδοχές (σy=0 και ∂v/∂x=0) με τους Veletsos 

& Younan (1994), επιλύοντας την διαφορική εξ.3.22b με μια ειδική ολοκληρωματική 

τεχνική κατά Vlasov–Leontiev’ που καταλήγει σε κομψές εκφράσεις, οι οποίες 

διαφέρουν ελάχιστα από την πραγματική λύση των V–Y και δίνουν μια εποπτικότερη 

θέση στον μελετητή μηχανικό, λόγω της εύχρηστης μορφής τους. 
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Σχήμα 3.42: Προσομοίωμα των Kloukinas et al (2012) 

Για την εξαγωγή των εξισώσεων κίνησης, λαμβάνεται η ισορροπία ενός στοιχειώδους 

εδαφικού τμήματος διαστάσεων dx dy , όπως φαίνεται στο Σχ. 3.43. Οι ορθές και 

διατμητικές τάσεις θεωρούνται θετικές όταν έχουν τη θετική φορά των αντίστοιχων 

αξόνων x,y. Για την ισορροπία του στοιχείου λαμβάνονται υπόψη οι δυνάμεις επαφής, 

οι σεισμικές και αδρανειακές δυνάμεις. 

 

Σχήμα 3.43: Ισορροπία δυνάμεων στο στοιχειώδες εδαφικό υλικό  

Λαμβάνοντας τις εξισώσεις ισορροπίας στην οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση, 

προκύπτει: 

 xyx
gu x

x y


 


  
 

                           (3.90) 
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               (3.91) 

Από τον τροποποιημένο νόμο του Hooke για το πρόβλημα επίπεδης παραμόρφωσης 

που ορίστηκε, ισχύουν οι εξισώσεις : 

 
* 1
(1 ) 1

(1 )(1 2 ) 1
1

x x

y y

E


  

  



 
     

     
      

  

                        (3.92) 

Οι παραμορφώσεις συνδέονται με τις μετατοπίσεις μέσω των σχέσεων (εξισώσεις  

γεωμετρίας): 

x
u
x







, y
v
y







, u v
y x


 

 
 

                         

(3.93) 

Αντικαθιστώντας τις εξ.3.93 στην εξ.3.92 προκύπτουν οι εξισώσεις τάσεων–

μετατοπίσεων  : 

* *(1 )
(1 )(1 2 ) (1 )(1 2 )x

E u E v
x y

 


   

  
 

     
                        (3.94) 

* *(1 )
(1 )(1 2 ) (1 )(1 2 )y

E u E v
x y

 


   

  
 

     
                        (3.95) 

*
xy

u vG
y x


  

  
  

               (3.96) 

με * (1 )E E i   και * (1 )G G i  τα μιγαδικά μέτρα ελαστικότητας και διάτμησης 

αντίστοιχα. Από τις εξ.3.94 και 3.95 γίνεται αντιληπτό πως για λόγο Poisson ν=0.5 οι 

τάσεις απειρίζονται. Αυτή η παρατήρηση θα σχολιαστεί περαιτέρω στο Κεφάλαιο 5 

όπου αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο του κώδικα Plaxis. Εισάγοντας τις σταθερές 

του Lame G*=μ* και λ* : 

*
*

2(1 )
EG





και 
*

*

(1 )(1 2 )
E 


 


 

             (3.97) 

οπότε προκύπτει : 
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              (3.98) 

 * * *( 2 )y
u vG
x y

  
 

  
 

              (3.99) 

Πλέον, έχει καθοριστεί πλήρως το ακριβές σύστημα των εξισώσεων προς επίλυση, 

καθώς λήφθηκε υπόψη η ισορροπία των δυνάμεων (εξ.3.90 & 3.91), η καταστατική 

εξίσωση του υλικού (εξ.3.92) και οι εξισώσεις γεωμετρίας (εξ.3.93). 

 Για την επίλυση του συστήματος των παραπάνω εξισώσεων, υιοθετούνται οι 

παραδοχές των Veletsos & Younan (1993). Αρχικώς, θεωρώντας πως δεν 

αναπτύσσεται σε κανένα σημείο του εδαφικού μέσου και σε καμία χρονική στιγμή 

κατακόρυφη ορθή τάση (σy=0), η εξ.3.95 γίνεται : 

 
1

v u
y x





 
 

  
                         (3.100) 

και με αντικατάσταση της εξ.3.100 στις εξ.3.98 και 3.96 ύστερα από παραγώγιση 

προκύπτει : 
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2 2( 2 )
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x u uG

x x x
 

 


  
  

   
           (3.101) 
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*
2 21
u uG
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            (3.102) 

Τέλος, με αντικατάσταση των εξ.3.101 & 3.102 στην εξ.3.90, προκύπτει η ήδη 

γνωστή διαφορική εξ. 3.22b : 

 
22 2 2

2 * *
2 2 2 2

( )g
e

x tu u uG G
x y t t

  
  

  
   

                     (3.103) 

όπου 2 2
1e










. Για την αρμονική διέγερση στη βάση που θεωρήθηκε, η σχετική 

εδαφική μετατόπιση καθώς και όλα τα παράγωγα μεγέθη (σx, τ, Qb, Mb) γράφονται 

υπό μορφή αρμονικών συναρτήσεων του χρόνου: u(x,y,t) = u(x,y) eiωt, σx(x,y,t) = 

σx(x,y)eiωt κλπ., οπότε η εξ.3.103 απαλλάσσεται από την μεταβλητή του χρόνου και 

γίνεται : 
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                       (3.104) 

με * */ sV  και * * /sV G  . 

Για την επίλυση της διαφορικής εξίσωσης (3.104) που διέπει το πρόβλημα του 

Σχ.3.42, χρησιμοποιείται η μέθοδος χωρισμού των μεταβλητών: 

u(x,y) = X(x) Φ(y)             (3.105) 

όπου Χ(x) μια συνάρτηση προς επίλυση με διαστάσεις μήκους και Φ(y) έστω μια 

γνωστή, αυθαίρετη συνάρτηση με μοναδικό περιορισμό : 

Φ(0)=0 και Φ(Η)=1             (3.106) 

δηλαδή, μηδενική μετατόπιση–ολίσθηση στη διεπιφάνεια βάσης–εδάφους και 

μοναδιαία τιμή στην ελεύθερη επιφάνεια. Η συνάρτηση Φ, όπως αποδεικνύεται, 

χρησιμοποιείται υπό την έννοια των συναρτήσεων μορφής Νi στις ενεργειακές 

μεθόδους της Μηχανικής του στερεού σώματος. 

Εν συνεχεία, για την αποσύζευξη των μεταβλητών από τη διαφορική εξ.3.104, γίνεται 

πολλαπλασιασμός της εξίσωσης με τη Φ(y) και ύστερα ολοκλήρωση κατά την 

κατακόρυφη διεύθυνση, οπότε προκύπτει: 

 
2 2

2 2 2
2 2 2

0 0 0

[ ( ) ]
(1 )1

H H H
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e
ss

Xd d XX dy dy dy
dy dx V iV i







      


                 (3.107) 

ο πρώτος όρος του αριστερού μέλους της εξ.3.107 μπορεί να ολοκληρωθεί κατά 

παράγοντες ώστε να προκύψει η ασθενής μορφή του: 

2
0

0 0

( ) ( )
H Hd d d ddy dy

dy dy dy dy
  

                          (3.108) 

και επιβάλλοντας τη συνοριακή συνθήκη Φ'(0)=0, η οποία αντιστοιχεί σε μηδενισμό 

των διατμητικών τάσεων στην ελεύθερη επιφάνεια, προκύπτει η συνήθης διαφορική 

εξίσωση: 
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L                      (3.109) 

όπου ao= 
𝜔𝐻

𝑉𝑠√1+𝑖𝛿
 η αδιάστατη συχνότητα διέγερσης , aoc

2 = 2 2 2

0 0

' /
H H

H dy dy    η 

αδιάστατη συχνότητα αποκοπής πέραν της οποίας διαδίδονται οριζόντια κύματα στο 

εδαφικό μέσο και 2

0 0

/
H H

dy dy   L  έναν συντελεστή αντίστοιχο με τους 

ιδιομορφικούς συντελεστές συμμετοχής που χρησιμοποιούνται στη Δυναμική των 

Κατασκευών. Η λύση της συνήθους διαφορικής εξ.3.109 προκύπτει από το άθροισμα 

της γενικής λύσης της αντίστοιχης ομογενούς διαφορικής εξίσωσης και μιας μερικής 

λύσης της μη ομογενούς: 

 Χ(x) = Xh + Xp = Aemx + Be –mx  
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*22 2a a
g

soc o

H X
V




L                      (3.110) 

με  m = 
2 2a aoc o

eH
  = 2

1

a 1 ( ) / ( )
1oc ei



 

 


. 

Για τον προσδιορισμό των σταθερών Α και Β χρησιμοποιούνται οι συνοριακές 

συνθήκες Χ(x→∞)→πεπερασμένη τιμή για την αποφυγή απειρισμού των 

χαρακτηριστικών μεγεθών και  μηδενική μετατόπιση (Χ(0)=0) για άκαμπτο και 

άστρεπτο τοίχο αντιστήριξης. 

Οι εδαφικές ωθήσεις που ασκούνται στον τοίχο δίνονται : 

 σx(0,y) = ψο
2 G*

0x

u
x 
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2
*

2 22 2
( ) ( )

(1 )a a
g

e soc o

HX
G y

V i


 
 



L                    (3.111) 

Αντιστοίχως, η τέμνουσα βάσης δίνεται ολοκληρώνοντας τις εδαφικές ωθήσεις καθ’ 

ύψος του τοίχου : 
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L                                   (3.112) 

όπου Sn= 
1

𝐻𝑛+1
0

H
ny dy και το ανηγμένο ύψος εφαρμογής της συνισταμένης 

τέμνουσας δίνεται:   

  1

0

b

b

M Sh
H HQ S

                           (3.113) 

Από τις παραπάνω σχέσεις, προκύπτει το ζήτημα της επιλογής συνάρτησης Φ(y), η 

οποία, όπως προαναφέρθηκε, είναι αυθαίρετη. Στον παρακάτω Πίνακα 3.2, 

παρατίθενται τιμές διαφόρων ποσοτήτων για τις περιπτώσεις γραμμικής, 

ημιτονοειδούς και παραβολικής συνάρτησης Φ(y): 

Πίνακας 3.2: Σύγκριση παραμέτρων για διάφορες συναρτήσεις Φ(y) 

Συνάρτηση Φ(y) aoc L  |Qb,st| /(ψσρΗ2 gX ) h/H 

Γραμμική: y/H √3 3/2 √3 /4 2/3 

Ημιτονοειδής: 

sin(πy/2H) 

π/2 4/π 16/π3 2/π 

Παραβολική: 

(y/H)(2-y/H) 

√5/2 5/4 √10 /6 5/8 

Βάσει των παραπάνω, προκύπτει πως η καταλληλότερη συνάρτηση Φ(y) είναι η 

ημιτονοειδής, η οποία αντιστοιχεί στη θεμελιώδη ιδιομορφή του εδαφικού μέσου και 

αποκλίνει (σύμφωνα με την 4η στήλη του Πιν.3.2) από την ακριβή λύση των Veletsos 

& Younan (1994) μόλις κατά 1.6% για την ανηγμένη στατική τέμνουσα βάσης. Η 

κομψότατη λύση της εξ.(3.112) για τη δυναμική απόκριση του μέσου και του 

ανηγμένου ύψους εφαρμογής, φαίνεται στα διαγράμματα των Σχ. 3.44–3.45. 
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Σχήμα 3.44: Διάγραμμα ανηγμένης δυναμικής τέμνουσας βάσης συναρτήσει της 

ανηγμένης συχνότητας φόρτισης για λόγο Poisson ν=0.3, δ=5% και δ=10% 

 

Σχήμα 3.45: Διάγραμμα ανηγμένου ύψους εφαρμογής της συνισταμένης δύναμης 

συναρτήσει της ανηγμένης συχνότητας φόρτισης για λόγο Poisson ν=0.3, δ=5% και 

δ=10%. 

Η σύγκριση που γίνεται στα παραπάνω σχήματα μεταξύ της λύσης των Kloukinas et 

al (2012) και της ακριβούς λύσης των Veletsos & Younan (1994), δείχνει πως οι δύο 

μέθοδοι εκφράζουν με τον ίδιο βαθμό ακρίβειας την απόκριση του άκαμπτου τοίχου 

αντιστήριξης ημιάπειρης εδαφικής στρώσης. Χαρακτηριστικά, στο Σχ.3.44 η μέγιστη 

απόκλιση μεταξύ των μεθόδων ανέρχεται μόλις στο ποσοστό του 4% για την 

περίπτωση του συντονισμού. Τονίζεται πως λόγω της φύσης της μεθοδολογίας των 
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Kloukinas et al (2012), δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός–υπολογισμός του δεύτερου 

συντονισμού (ω/ω1=3) καθώς λαμβάνει υπόψη μόνο την πρώτη ιδιομορφή του 

συστήματος. Στο Σχ. 3.45 φαίνεται το ανηγμένο σημείο εφαρμογής της συνισταμένης 

δυναμικής εδαφικής ώθησης. Παρατηρείται πως σύμφωνα με τη μεθοδολογία των 

Kloukinas et al (2012) ο λόγος h/H μένει ανεξάρτητος από οποιοδήποτε 

χαρακτηριστικό του εδαφικού υλικού (ν,δ,G) και για την περίπτωση ημιτονοειδούς 

Φ(y) ίσος με 2/π. Υπάρχει, όμως, πολύ καλή συμφωνία μεταξύ των μεθόδων και 

ειδικότερα, η απόκλισή τους δεν ξεπερνά το 10% για λόγους συχνοτήτων ω/ω1 

μικρότερους  του 2,5. 

Άκαμπτος τοιχος αντισήριξης με στροφικώς ενδόσιμη θεμελίωση 

 

Σχήμα 3.46: Προσομοίωμα των Kloukinas et al (2012) για άκαμπτο τοίχο 

εδραζόμενο σε στροφικώς ενδόσιμη θεμελίωση 

 Όπως έχει αναφερθεί, το πρόβλημα του άκαμπτου τοίχου εδραζόμενου σε 

ανένδοτη βάση αποτελεί μη ρεαλιστική εξιδανίκευση των πραγματικών τοίχων 

αντιστήριξης που έχουν πεπερασμένο πάχος, πεπερασμένο μέτρο ελαστικότητας και 

συνεπώς πεπερασμένη δυσκαμψία, καθώς επίσης εδράζονται σε έδαφος θεμελίωσης 

που συνήθως έχει μεγαλύτερη ή την ίδια στιφρότητα με το αντιστηριζόμενο εδαφικό 

υλικό. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως η λύση που παρουσιάστηκε προηγουμένως έχει 

περιορισμένη εφαρμογή σε προβλήματα αρκετά δύσκαμπτων τοίχων αντιστήριξης, 

εδραζόμενων σε βράχους πολύ μεγάλης στιφρότητας. Έτσι, επεκτάθηκε το 

προσομοίωμα των Kloukinas et al (2012) για την περίπτωση των άκαμπτων τοίχων με 

στροφικώς ενδόσιμη βάση, προσθέτοντας στο προσομοίωμα ένα γραμμικό ελαστικό 

στροφικό ελατήριο σταθεράς ΚR (Σχ.3.46). Η μόνη διαφορά με την επίλυση της 

προηγούμενης παραγράφου, έγκειται στη συνοριακή συνθήκη, όπου αντί να θεωρηθεί 

μηδενική μετατόπιση (Χ(0)=0), θεωρείται Χ(0) = uo , με uο τη μετατόπιση στην 
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κορυφή του τοίχου. Λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία των ροπών στη βάση με 

αμελητέα την επίδραση της μάζας του τοίχου, ισχύει: 

Μb=KR θ = Qb h                         (3.114) 

Θεωρώντας πολύ μικρές τις παραμορφώσεις του τοίχου, δηλαδή ανάπτυξη πολύ 

μικρών στροφών θ ώστε να ισχύει sinθ≈θ, η μετατόπιση στην κορυφή του τοίχου 

γράφεται ως uο= θΗ και λύνοντας την εξ.3.104 προκύπτει : 

 uο= 
𝑄𝑏𝐻2

𝐾𝑅
 ℎ

𝐻
 = 𝑄𝑏 𝑑𝜃

𝐺
 ℎ

𝐻
           (3.115) 

με dθ = GH2/KR τον αδιάστατο συντελεστή ενδοσιμότητας της θεμελίωσης. 

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με προηγουμένως, προκύπτει πως η δυναμική 

τέμνουσα βάσης συνυπολογίζοντας την επιρροή της ενδόσιμης θεμελίωσης (KR) είναι 

ένα ποσοστό της αντίστοιχης για την ανένδοτη βάση (πακτωμένος τοίχος): 

 
,

2 2
01 a a (1 )

b rigid
b

oc o

Q
Q hS i d

H  



  
          (3.116) 

όπου Qb,rigid η τέμνουσα βάσης που δίδεται από την εξ.3.112, υπενθυμίζοντας πως για 

την επιλογή ημιτονοειδούς Φ(y) ισχύει h/H=2/π. 

Στο Σχ.3.47 δίδεται η ανηγμένη δυναμική τέμνουσα βάσης για τη λύση των 

Kloukinas et al (2012) και των Veletsos &Younan (1994) για dθ=1, dθ=0, ν=0.3 και 

δ=10%.  

 
Σχήμα 3.47: Διάγραμμα ανηγμένης δυναμικής τέμνουσας βάσης συναρτήσει της 

ανηγμένης συχνότητας διέγερσης για ν=0.3 και δ=10% 
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Η διαφορά των δύο μεθόδων φαίνεται πως αυξάνει με την αύξηση του συντελεστή dθ. 

Πιο συγκεκριμένα, για dθ=1 η απόκλιση των μεθόδων ανέρχεται στο 15% για την 

περίπτωση των ψευδοστατικών συνθηκών (ω=0), ενώ για την περίπτωση του 

συντονισμού σχεδόν ταυτίζονται. Επαναλαμβάνεται πως λόγω της φύσης της 

μεθοδολογίας των Kloukinas et al (2012) δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός του 

δεύτερου συντονισμού (ω/ω1=3), ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερη πρακτική σημασία αφού 

υπερβαίνει το εύρος συχνοτήτων που απαντώνται στις σεισμικές διεγέρσεις (π.χ. 

0.5~20 Hz). Αξιοσημείωτο είναι πως το σημείο εφαρμογής της συνισταμένης 

εδαφικής ώθησης, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ύψος h/H=2/π από τη βάση του 

τοίχου και παραμένει ανεξάρτητο όλων των παραμέτρων (ν,δ,G,ρ) ακόμα και 

λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή της ενδοσιμότητας θεμελίωσης dθ, δηλαδή 

ισοδύναμα της στροφής του τοίχου θ. Αυτή η παρατήρηση θα αναλυθεί–σχολιαστεί 

περαιτέρω στο επόμενο Κεφάλαιο 4. 

Τέλος, η λύση των Kloukinas et al (2012) επεκτάθηκε και για το 

προσομοίωμα του ζεύγους πακτωμένων (dθ=0) τοίχων. Η διαφορά με την λύση του 

ημιάπειρου αντιστηριζόμενου εδάφους, έγκειται στην πρώτη συνοριακή συνθήκη. 

Αντί να θεωρηθεί ο συντελεστής Α της εξ.3.110 ίσος με μηδέν για να προκύψει 

πεπερασμένη τιμή της μετατόπισης u για άπειρη απόσταση από τον τοίχο, λαμβάνεται 

η συνοριακή συνθήκη για τον δεύτερο τοίχο σε απόσταση L από τον πρώτο (X(x→L) 

=0) σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας Κουτσαντωνάκης 

(2017).  

 

3.1.9. Μέθοδος του Li (2000) 

 Με την εργασία τους οι Li (1999) και Li & Aguilar (2000) μελέτησαν το 

προσομοίωμα άκαμπτου τοίχου αντιστήριξης ομοιογενούς γραμμικού ελαστικού 

εδάφους (ρ,G,ν,δ) που εδράζονται σε ενδόσιμο έδαφος θεμελίωσης (Gf,ρf,νf,δf), όπως 

φαίνεται στο Σχ.3.48. 
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Σχέδιο 3.48: Προσομοίωμα των Li & Aguilar (2000) τοίχου αντιστήριξης σε 

ενδόσιμο έδαφος θεμελίωσης 

Οι Li & Aguilar (2000) υιοθετούν τις παραδοχές των Veletsos & Younan (1994), 

συνεπώς λύνουν τη διαφορική εξ.3.22b με παρόμοιο τρόπο και υπολογίζουν τις 

εδαφικές ωθήσεις βάσει της εξ.3.35 ή ισοδύναμα με το αριστερό μέλος της εξ.3.110. 

Θεωρούν πως η απόκριση του τοίχου περιορίζεται μόνο στη στροφή γύρω από την 

βάση του (ως στερεό-απαραμόρφωτο σώμα), αμελώντας τις όποιες οριζόντιες 

μετατοπίσεις–ολίσθηση μπορεί να αναπτυχθεί. Η διαφορά με τη μέθοδο των Veletsos 

& Younan (1994) έγκειται στη συνοριακή συνθήκη της διεπιφάνειας βάσης–εδάφους 

όπου για την περίπτωση της ανένδοτης βάσης θεωρήθηκε μηδενική οριζόντια και 

κατακόρυφη μετατόπιση (u(z,0)=v(z,0)=0). Αντιθέτως, οι Li & Anguilar(2000) 

θεωρώντας κατακόρυφη μονοδιάστατη διάδοση διαμτητικών κυμάτων σε ημιάπειρο 

ελαστικό χώρο κατέληξαν στη συνοριακή συνθήκη για τη διεπιφάνεια επιχώματος–

εδάφους θεμελίωσης (z=0): 

 
2

2 1f sf f

u i u
z zV i



 

 


 
            (3.117) 

όπου ω η κυκλική συχνότητα της αρμονικής διέγερσης gX (t)= gX eiωt, ρ και ρf οι 

πυκνότητες του εδάφους αντιστήριξης και εδάφους θεμελίωσης, G και Gf τα 

αντίστοιχα μέτρα διάτμησης, Vs και Vsf οι αντίστοιχες ταχύτητες διάδοσης 

διατμητικών κυμάτων στο μέσο και αντίστοιχα δ,δf οι συντελεστές απόσβεσης. 

Θεωρώντας, κατά αναλογία, τις μετατοπίσεις ως αρμονικές συναρτήσεις στον χρόνο: 

 u(x,z,t) = U(x,z,ω)eiωt                 (3.118) 
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και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο χωρισμού των μεταβλητών : 

 
1

( , , ) [cos ( ) ( , )]n n
n

U x z H z X x  




            (3.119) 

με Χn μια συνάρτηση προς προσδιορισμό, λnH τις ιδιοτιμές του εδαφικού μέσου οι 

οποίες προσδιορίζονται (θέτοντας στην εξ.3.117 z=0 και αντικατάσταση της εξ.3.119) 

από την υπερβατική εξίσωση : 

 sincos 0
1f sf

iH
V i

 
 

 

 
  


                       (3.120) 

Με αντικατάσταση της εξ.3.119 στη διαφορική εξ.3.22b προκύπτει η διαφορική 

εξίσωση του προσομοιώματος των Li & Aguilar(2000) από την οποία θα 

προσδιοριστεί η Xn(x,ω) και επιλύεται με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Ύστερα 

από πολλές πράξεις και προσθέτοντας ένα στροφικό ελατήριου σταθεράς Rθ, το οποίο 

αντιπροσωπεύει την ενδοσιμότητα της θεμελίωσης (κατά αντιστοιχία με τη μέθοδο 

Veletsos & Youan (1994)), καθώς επίσης λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή της μάζας 

(μ) του τοίχου (βάσει της εξ.3.42) προκύπτει το εύρος της δυναμικής ανηγμένης 

τέμνουσας βάσης και η αντίστοιχη ροπή : 
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Οι Li & Anguilar(2000), χρησιμοποίησαν τιμές της σταθεράς του στροφικού 

ελατηρίου Rθ βάσει δημοσιεύσεων των Dobry & Gazetas (1986) και Gazetas (1991), 

καθώς λαμβάνοντας μόνο πραγματικές τιμές του dθ (όπως κάνουν οι Veletsos & 

Younan (1994)) υπεραπλουστεύεται η απόκριση του συστήματος. Έτσι, 

χρησιμοποιώντας συντελεστές δυναμικής στιφρότητας (k) και ακτινοβολίας (c), 

υποθέτοντας ότι λαμβάνει χώρα η λικνιστική και κατακόρυφη απόκριση του 

συστήματος, υπολογίζεται το Rθ συναρτήσει της ανηγμένης συχνότητας αo= 
𝜔𝐵

𝑉𝑠𝑓
 : 

2
2ln(3 4 )

((1 )[0.8 (1 [ ] ) ] (2.165 0.722 )
1 2

f f
f z r o z r

f

G B
R i k k ia c c




 


     


                (3.123) 

με τους συντελεστές �̃�  και �̃�  να δίδονται από διαγράμματα, χαρακτηριστικές τιμές 

δίνονται στον Πίν.3.3: 

Πίνακας 3.3: Τιμές συντελεστών �̃� και �̃� συναρτήσει του ao=ωΒ/Vsf 

αo �̃�𝒓𝒙 �̃�𝒓 �̃�𝒛 �̃�𝒛 

0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 

0.50 0.90 0.27 1.37 1.31 

1.00 0.80 0.45 1.28 1.16 

1.50 0.70 0.55 1.60 1.11 

2.00 0.60 0.65 0.87 1.10 

 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τις εξ.3.121 και εξ.3.122, ο υπολογιστικός χρόνος και 

όγκος για τον προσδιορισμό της τέμνουσας βάσης είναι υπέρογκος, ειδικά για την 

αριθμητική επίλυση της υπερβατικής εξ.3.120, ξεχωριστά για κάθε τιμή της κυκλικής 

συχνότητας διέγερσης ω. Για την απλοποίηση των σχέσεων, οι Li & Anguilar (2000) 

θεώρησαν αμελητέους τους μη διαγώνιους όρους του μητρώου Pnm και μετέτρεψαν 

σε πιο απλοποιημένη μορφή τις ποσότητες qb και mb. Έτσι, προκύπτουν τα παρακάτω 

διαγράμματα ανηγμένης στατικής τέμνουσας και ανηγμένης δυναμικής τέμνουσας 

βάσης όπως δίνονται από τους Li & Anguilar (2000) τόσο για την ακριβή επίλυση 

όσο και για την προσεγγιστική. 

Από το Σχ.3.49 φαίνεται η σημαντική επιρροή της στιφρότητας του εδάφους 

θεμελίωσης καθώς μπορεί να μειωθεί σημαντικά (έως 50%) η στατική τέμνουσα 
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βάσης συγκριτικά με το μοντέλο των Veletsos & Younan (1994) που θεωρούν 

ανένδοτη βάση. Επίσης, φαίνεται πως η επιρροή της μάζας του τοίχου κατά την 

εξ.3.42 έχει μικρότερη σημασία, μετατοπίζοντας το διάγραμμα παράλληλα κατά 

περίπου 0.1 για αύξηση κατά 0.1 του λόγου μ/ρΗ. 

Στο Σχ.3.50 γίνεται ακόμα πιο έντονη η επιρροή της στιφρότητας του εδάφους 

θεμελίωσης. Η μείωση της δυναμικής τέμνουσας βάσης στην περίπτωση του 

συντονισμού μπορεί να φτάσει το 60% (για Vs / Vsf = 1/3) ενώ για τιμές συχνοτήτων 

ω/ω1 >1 η μείωση μπορεί να φτάσει και το 80% συγκριτικά με το προσομοίωμα της 

άκαμπτης βάσης (Veletsos & Younan (1994)). 

 

Σχήμα 3.49: Διάγραμμα ανηγμένης στατικής τέμνουσας βάσης συναρτήσει του 

λόγου ενδοσιμότητας του εδάφους θεμελίωσης κατά Li & Anguilar (2000) για ν = νf= 

=1/3, δ= δf = 0.1, ρ/ρf =1, 2B/H=0.4 και διάφορες τιμές της μάζας του τοίχου (μ) 
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Σχήμα 3.50: Διάγραμμα ανηγμένης δυναμικής τέμνουσας βάσης συναρτήσει της 

ανηγμένης κυκλικής συχνότητας διέγερσης κατά Li & Anguilar (2000) για ν = νf= 

=1/3, δ= δf = 0.1, ρ/ρf =1, 2B/H=0.4 και μ=0. 

 

3.1.10. Μέθοδος των Vrettos, Beskos & Triantafyllidis (2016) 

 Οι Vrettos et al (2016) δημοσίευσαν μια πρωτοποριακή εργασία για τον 

υπολογισμό των δυναμικών εδαφικών ωθήσεων ζεύγους άκαμπτων και πακτωμένων 

τοίχων αντιστήριξης ανομοιογενούς γραμμικού ελαστικού υλικού, όπως φαίνεται στο 

Σχ.3.51. Το προσομοίωμα που μελέτησαν αποτελεί μια γενίκευση της λύσης των 

Papazafeiropoulos & Psarropoulos (2010), καθώς η ανομοιογένεια του εδάφους 

λαμβάνεται ως μια γενικευμένη συνάρτηση του βάθους: 

   0 0( ) 1 azG z G G G e

               (3.124) 

με G0 και G∞ το μέτρο διάτμησης του αντιστηριζόμενου εδάφους στην ελεύθερη 

επιφάνεια και σε άπειρο βάθος αντίστοιχα και α μια σταθερά που εκφράζει το βαθμό 

ανομοιογένειας. 

 

Σχήμα 3.51: Προσομόιωμα ζεύγους άκαμπτων και πακτωμένων τοίχων αντιστήριξης 

γραμμικού ελαστικού ανομοιογενούς εδάφους κατά Vrettos et al (2016).  

Για την περίπτωση ανομοιογενούς εδαφικού μέσου οι εξισώσεις ελαστικότητας 

(νόμος Hooke) δίνονται: 

2 ( )( , ) (1 )
1 2xx
G z u wx z

x z
  



  
   

   
           (3.125a)   
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         (3.125b) 
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u wx z G z
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                      (3.125c) 

Τονίζεται πως το σύστημα συντεταγμένων (x,z) είναι διαφορετικό από αυτό των 

Papazafeiropoulos & Psarropoulos (2010), καθώς η αρχή των αξόνων ορίζεται στην 

κορυφή του τοίχου με θετικές φορές προς το αντιστηριζόμενο έδαφος και την 

άκαμπτη βάση, αντίστοιχα. Πάλι, υιοθετείται η επιβολή αρμονικής επιτάχυνσης στη 

βάση, κατά συνέπεια όλα τα υπό μελέτη μεγέθη θεωρούνται ως αρμονικές 

συναρτήσεις του χρόνου. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία των Papazafeiropoulos & 

Psarropoulos (2010), οι σχετικές ως προς την άκαμπτη βάση οριζόντιες και 

κατακόρυφες μετατοπίσεις εκφράζονται ως ανάπτυγμα σειράς Fourier: 
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n

n xu x z u z
l




 
  

 
             (3.126a)   
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            (3.126b) 

Λαμβάνοντας την ισορροπία ενός στοιχειώδους εδαφικού τμήματος, προκύπτει για 

την οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση αντίστοιχα: 

  
2 2 2

2
2 2

2 (1 ) 0
1 2 1 2
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       (3.127a)   
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(3.127b) 

Οι Vrettos et al (2016) εφαρμόζοντας τη μέθοδο επίλυσης με χρήση σειρών Frobenius 

(γενικευμένων δυναμοσειρών) προσδιόρισαν τη λύση της αντίστοιχης ομογενούς της 

εξ.(3.127a). Για τον προσδιορισμό της μερικής λύσης της μη–ομογενούς διαφορικής 

εξίσωσης, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μεταβολής των παραμέτρων, όπου κατέληξαν 

σε αρκετά πολύπλοκα ολοκληρώματα, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν μόνο με 

αριθμητική επίλυση (π.χ. Gauss–Legendre). Παρ’ όλα αυτά, μπορεί να θεωρηθεί πως 

η μέθοδος ανήκει στη γενικότερη οικογένεια αναλυτικών λύσεων, καθώς για πρώτη 
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φορά επιλύεται το δισδιάστατο πρόβλημα της δυναμικής απόκρισης για την 

περίπτωση ανομοιογενούς εδάφους. 

Στο παρακάτω Σχ.3.52 παρατίθενται διαγράμματα ωθήσεων καθ’ ύψος του τοίχου για 

διάφορες τιμές της απόστασης των τοίχων L/H, ανομοιογένειας του εδάφους Ξ0=1–

G0/G∞ και συχνότητας διέγερσης β0=ω2Η2ρ/G0=5.76, σταθερά ανομοιογένειας α=Η, 

λόγο Poisson ν=0.3 και συντελεστή απόσβεση δ=5%. Με συνεχείς γραμμές δίνονται 

οι ωθήσεις για την περίπτωση ανομοιογενούς εδάφους ενώ με διακεκκομένες οι 

καμπύλες ενός ισοδύναμου (με μέση τιμή μέτρου διάτμησης) ομοιογενούς εδαφικού 

μέσου. 

 

Σχήμα 3.52: Δυναμικές οριζόντιες ορθές τάσεις για L/H=3; 10, ν=0.3, β0=5.76. 

Σύγκριση προφίλ ωθήσεων για ανομοιογενές και ισοδύναμο ομοιογενές εδαφικό 

υλικό κατά Vrettos et al (2016).  

Όπως φαίνεται στο Σχ.3.52, η επίδραση της ανομοιογένειας στην κατανομή των 

δυναμικών ωθήσεων είναι σημαντική, καθώς προκύπτουν αρκετά μειωμένες τάσεις 

στο άνω μισό του ύψους του τοίχου (z/H<0.5). Επιπλέον, αυξάνοντας τον συντελεστή 

ανομοιογένειας του εδάφους, προκύπτουν αρκετά μειωμένες τιμές κυρίως στην 

επιφάνεια του εδάφους. Επίσης, τονίζεται πως σύμφωνα με τη λύση των Vrettos et al 

(2016) η οριζόντια ορθή τάση στη βάση του τοίχου (z=H) είναι μη μηδενική και πιο 

συγκεκριμένα είναι της τάξης του 20% έως 30% της μέγιστης οριζόντιας ορθής τάσης 

και 25% με 50% της μέσης τάσης. Σύμφωνα με την εξ.3125a  οι οριζόντιες ορθές 

τάσεις δίνονται ως συνάρτηση των ∂u/∂x και ∂w/∂z. Άρα η οριζόντια ορθή τάση στη 

βάση του τοίχου (z=H) θα προκύψει μόνο από τον όρο ∂w/∂z καθώς υπό την υπόθεση 
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άκαμπτης βάσης ισχύει ∂u/∂x(z=H)=0. Ο όρος ∂w/∂z εμπεριέχει την επιρροή της 

σzz(x,z) καθώς επίσης και της ∂w/∂x σύμφωνα με τις εξισώσεις ελαστικότητας αλλά 

και την ικανοποιήση της δυναμικής ισορροπίας στις δύο διευθύνσεις, καθώς οι 

Vrettos et al (2016) ανέπτυξαν την ακριβή λύση του προβλήματος (χωρίς καμία 

απλοποιητική παραδοχή, όπως έπραξαν οι Papazafeiropoulos & Psarropoulos (2010) 

για την περίπτωση ομοιογενούς εδάφους). Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως για το 

πρόβλημα ανομοιογενούς αντιστηριζόμενου εδάφους, η παραδοχή μηδενικής 

δυναμικής κατακόρυφης ορθής τάσης των Veletsos & Younan (1993) παραβιάζεται 

για αρκετές περιπτώσεις ανομοιογένειας και συχνότητας διέγερσης, άλλοτε σε 

σημαντικό ποσοστό και άλλοτε όχι. Αυτή η διαπίστωση θα σχολιαστεί περαιτέρω στο 

Κεφάλαιο 5 όπου θα γίνει σύγκριση αναλυτικών λύσεων με χρήση των 

απλοποιητικών παραδοχών των Veletsos & Younan (1993) και αριθμητικών 

αποτελεσμάτων με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. 

 

3.1.11. Μέθοδος των Brandenberg, Mylonakis & Stewart (2017) 

Πρόσφατα, οι Brandenberg κ. α. (2017) μελέτησαν την απόκριση άκαμπτων 

πακτωμένων τοίχων αντιστήριξης ανομοιογενούς γραμμικού ελαστικού εδάφους, 

όπως φαίνεται στο Σχ.3.53.  

 
Σχήμα 3.53: Προσομοίωμα των Brandenberg κ.α. (2017) για την απόκριση άκαμπτων 

πακτωμένων τοίχων αντιστήριξης ανομοιογενούς γραμμικού ελαστικού εδάφους  



Κεφάλαιο 3:  Ανένδοτοι τοίχοι αντιστήριξης  91 
 

 
 

Ο τοίχος έχει ύψος Η ενώ για το εδαφικό υλικό θεωρείται σταθερή πυκνότητα ρ, 

λόγος Poisson ν, συντελεστής απόσβεσης δ και μεταβαλλόμενο μέτρο διάτμησης με 

το βάθος: 

2

( ) (1 ) ( )
n

H H
zG z G b b G f z
H

 
    

 
            (3.128) 

όπου GH το μέτρο διάτμησης στη βάση του τοίχου (z=H) και b, n είναι αδιάστατοι 

συντελεστές ανομοιογένειας. Εν γένει, η συνάρτηση ανομοιογένειας f(z) μπορεί να 

τροποποιηθεί κατάλληλα για περιπτώσεις όπου το γνωστό μέτρο διάτμησης βρίσκεται 

σε διαφορετικό (ενδιάμεσο) βάθος. Οι Brandenberg  κ.α. (2017) εφάρμοσαν την 

ειδική ολοκληρωματική τεχνική κατά Vlasov Leontiev’ των Kloukinas κ.α. (2012) 

στην περίπτωση του ανομοιογενούς εδάφους. Με χρήση της μεθόδου χωρισμού των 

μεταβλητών για τις οριζόντιες μετατοπίσεις u(y,z)=Y(y)Φ(z) όπου Y(y) μια 

συνάρτηση προς επίλυση με διαστάσεις μήκους και Φ(z) μια γνωστή αδιάστατη 

συνάρτηση, ακολούθησαν την αντίστοιχη συλλογιστική πορεία της παραγράφου 

3.1.8. Έτσι επιβάλλοντας τις απλοποιητικές παραδοχές των Veletsos & Younan 

(1993) μηδενισμού των δυναμικών κατακόρυφων ορθών τάσεων (σzz=0) και 

αμελητέας μεταβολής της κατακόρυφης σχετικής μετατόπισης ως προς την οριζόντια 

διεύθυνση (∂v/∂y=0), η μερική διαφορική εξίσωση ισορροπίας κατά την οριζόντια 

διεύθυνση καταλήγει στην απλούστερη συνήθη διαφορική εξίσωση: 
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 . Τονίζεται πως η συνάρτηση σχήματος 

Φ(z) λαμβάνεται και πάλι ως η πρώτη ιδιομορφή του εδαφικού μέσου, η οποία για 

την περίπτωση ανομοιογενούς εδάφους δίνεται από τους Rovithis κ.α. (2011): 
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       (3.130) 

με Jα και Yα τις αντίστοιχες συναρτήσεις Bessel πρώτου και δευτέρου είδους βαθμού 

α=(2n–1)/2(1–n) και λ0 η πρώτη ιδιοτιμή που προσδιορίζεται αριθμητικά από την 

υπερβατική εξίσωση: 

       1 1
1 0 0 0 1 0 0n n

a a a aJ b Y J Y b    

                                              (3.131) 

Η γενική λύση της διαφορικής εξ.3.129 έχει τη μορφή 
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L    (3.132) 

όπου οι σταθερές C1 και C2 θα προσδιορισθούν από τις συνοριακές συνθήκες 

u(0,z)=0 και u(y→∞,z)=uff(z) με uff την απόκριση του μακρινού πεδίου, ενώ για το 

προσομοίωμα του ζεύγους άκαμπτων τοίχων που απέχουν απόσταση L η δεύτερη 

συνοριακή συνθήκη γίνεται u(L,z)=0. Ύστερα από αρκετές πράξεις οι Brandenberg 

κ.α. (2017) κατέληξαν στην απλούστατη σχέση για τις δυναμικές ωθήσεις: 

2 2
(0, ) ( ) ( )gH

yy

oc oc o

Hu
z f z z

b a a
 

   


L
                                                       (3.133) 

Στο παρακάτω σχήμα παρατίθενται διαγράμματα ανηγμένων τεμνουσών βάσεις PE, 

συναρτήσει της ανηγμένης συχνότητας διέγερσης για διάφορες τιμές ανομοιογένειας 

και απόστασης L. Η  παράμετρος ˆoca είναι παρόμοια της oca , προσθέτοντας τη 

συνεισφορά του λόγου L/H στη θεμελιώδη ιδιοσυχνότητα του δισδιάστατου 

συστήματος. 
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Σχήμα 3.54: Διαγράμματα ανηγμένων τεμνουσών βάσης συναρτήσει της ανηγμένης 

συχνότητας διέγερσης κατά Brandenberg κ.α. (2017). 

Όπως φαίνεται από το Σχ.3.54. η σύγκριση μεταξύ των μεθόδων των Vrettos κ.α. 

(2016) και Brandenberg κ.α. (2017) είναι αρκετά ικανοποιητική. Είναι, επίσης, 

εμφανής η ευεργετική επίδραση της ανομοιογένειας του αντιστηριζόμενου εδάφους 

καθώς μπορεί να μειώσει σημαντικά την καταπόνηση του τοίχου. Η απόκλιση μεταξύ 

ακριβούς και προσεγγιστικής λύσης για την περίπτωση του μεμονωμένου τοίχου 

αντιστήριξης ημιάπειρης ανομοιογενούς εδαφικής στρώσης δεν υπερβαίνει το 10%. 

Αντίθετα για μικρές αποστάσεις μεταξύ των τοίχων L/H<5 υπάρχει σημαντική 

διαφοροποίηση ειδικά για τιμές συχνοτήτων κοντά στον συντονισμό. Κατά συνέπεια 

μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως για την περίπτωση του μεμονωμένου τοίχου, 

οι απλοποιητικές παραδοχές των Veletsos & Younan (1993) δεν έχουν σημαντική 

επιρροή στα αποτελέσματα της τέμνουσας βάσης. Η παραπάνω διαπίστωση θα 

σχολιαστεί εκτενώς στο Κεφάλαιο 5. 

 

3.2    ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

 Στην προηγούμενη ενότητα 3.1 παρουσιάστηκαν οι πιο δημοφιλείς 

μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια από πολλούς ερευνητές για 

τον υπολογισμό της απόκρισης άκαμπτων τοίχων αντιστήριξης, μέσω της θεωρίας  

ελαστικότητας (Hooke), λαμβάνοντας υπόψη ακόμα και την ενδοσιμότητα της 

θεμελίωσης (Li 1999) η οποία μπορεί να απομειώσει αρκετά τις εδαφικές ωθήσεις. 

Παρ’ όλα αυτά, οι ελαστικές αυτές μέθοδοι δεν χρησιμοποιούνται ευρέως από τους 
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μελετητές μηχανικούς για τον σχεδιασμό έργων αντιστήριξης, καθώς υπερεκτιμούν 

τις εδαφικές ωθήσεις και καταλήγουν σε αντιοικονομικό σχεδιασμό. Οι μέθοδοι 

οριακής ισορροπίας (ψευδοστατικών συνθηκών όπως η Μ–Ο), που παρουσιάστηκαν 

στο Κεφάλαιο 2, χρησιμοποιούνται κυρίως στην πράξη και υπερτερούν των 

ελαστικών λύσεων, δίνοντας πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα. 

Από την άλλη μεριά, οι μέθοδοι οριακής ισορροπίας έχουν ορισμένες αυθαίρετες 

παραδοχές χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, όπως αναδείχθηκε στο Κεφάλαιο 2, και το πιο 

σημαντικό είναι πως αγνοούν την αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής και την 

επιρροή της συχνότητας διέγερσης για το φαινόμενο της δυναμικής ενίσχυσης του 

εδάφους.  

 Έτσι, οι Veletsos & Younan  (1996, 1997 & 2000) με μια σειρά δημοσιεύσεων 

έλυσαν το πρόβλημα των εύκαμπτων τοίχων αντιστήριξης και απέδειξαν πως οι δύο 

κατηγορίες μεθόδων (ελαστικές κυματικές λύσεις και οριακής ισορροπίας) μελετούν 

το ίδιο πρόβλημα αλλά από διαφορετική οπτική γωνία. Στην ουσία, με την 

μεθοδολογία που ανέπτυξαν, κατάφεραν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των δύο 

κατηγοριών μεθόδων, διατηρώντας το στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο των ελαστικών 

λύσεων αλλά καταλήγοντας σε ρεαλιστικά αποτελέσματα της απόκρισης του 

συστήματος και πολλές φορές με μικρότερες τιμές από τις ψευδοστατικές μεθόδους.   

 

3.2.1    Μέθοδος Younan & Veletsos (2000) 

 

 Οι Veletsos, Younan & Bandyopadhyay (1996), Veletsos & Younan (1997) 

και Younan & Veletsos (2000) έλυσαν το πρόβλημα του εύκαμπτου τοίχου 

αντιστήριξης ημιάπειρου εδαφικού υλικού όπως φαίνεται στο Σχ. 3.55. Στη λύση τους 

έλαβαν υπόψη τη στροφική ενδοσιμότητα της θεμελίωσης (στροφικό γραμμικό 

ελαστικό ελατήριο σταθεράς KR) καθώς και την ιξώδη απόσβεση του εδαφικού 

υλικού με συντελεστή απόσβεσης δ.  
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Σχήμα 3.55: Προσομοίωμα των Younan & Veletsos (2000) για εύκαμπτο τοίχο 

αντιστήριξης, εδραζόμενο σε στροφικώς ενδόσιμη θεμελίωση (KR) 

Θεωρούνται και πάλι σταθερά χαρακτηριστικά του αντιστηριζόμενου εδάφους 

πυκνότητας ρ, μέτρου διάτμησης G και λόγου Poisson ν. Επιβάλλεται αρμονική 

επιτάχυνση στην άκαμπτη βάση σταθερού εύρους Xg και συχνότητας ω. Ο τοίχος έχει 

δυσκαμψία EI όπου Ε το μέτρο ελαστικότητας (ή μέτρο του Young) και I = tw
3/12 με 

tw το πάχος του τοίχου στο επίπεδο x,y.  

 

Ιδιομορφές ταλάντωσης του εύκαμπτου τοίχου 

Η διαδικασία επίλυσης ξεκινά με την εύρεση των ιδιομορφών του τοίχου. 

Θεωρώντας τον τοίχο ως ένα συνεχές σύστημα άπειρων βαθμών ελευθερίας το οποίο 

εκτελεί ελεύθερη ταλάντωση και για σταθερή κατανεμημένη μάζα και δυσκαμψία 

καθ’ ύψος, προκύπτει η γνωστή διαφορική εξίσωση (Chopra 1995): 

4
2

4

( ) ( ) 0xEI m x
x


 


 


            (3.134) 

όπου έχει γίνει χρήση της μεθόδου χωρισμού των μεταβλητών για την μετατόπιση 

του τοίχου : u(x,t) = φ(x)q(t), με m τη σταθερή κατανεμημένη μάζα του τοίχου, ΕΙ τη 

δυσκαμψία του και ω τη κυκλική συχνότητα ταλάντωσης. Οι αντίστοιχες 

γενικευμένες συναρτήσεις q(t) υπολογίζονται εύκολα από τη διαφορική εξίσωση : 

 2 0q q                (3.135) 

Η επίλυση της εξ.3.134 καταλήγει στη γενική λύση : 

 1 2 3 4( ) sin cos sinh coshx C bx C bx C bx C bx              (3.136) 



Κεφάλαιο 3:  Ανένδοτοι τοίχοι αντιστήριξης  96 
 

 
 

με b4 = mω2/ΕΙ και Ci συντελεστές που θα προσδιοριστούν από τις συνοριακές 

συνθήκες. Για την εύρεση των συντελεστών C, ο τοίχος θεωρείται ως πακτωμένος 

πρόβολος, αγνοώντας την ύπαρξη του στροφικού ελατηρίου και πιο συγκεκριμένα, οι 

συνοριακές συνθήκες δίνονται: 

u(0,t) = 0, 
0

0
x

u
x 





, M(H,t) = 0, V(H,t) = 0         (3.137) 

δηλαδή, θεωρείται μηδενική μετατόπιση και στροφή στη βάση (x=0) και μηδενική 

τέμνουσα και ροπή στο ελεύθερο άκρο–κορυφή (x=H). Ύστερα από πράξεις, 

προκύπτει η εξίσωση ιδιοτιμών για τον τοίχο : 

 1 + cosbH coshbH = 0             (3.138) 

η οποία λύνεται αριθμητικά : 

 bjH = λj = 1.8751 για j=1 

    = 4.6941 για j=2… κ.λπ.           (3.139) 

Εν τέλει, οι άπειρες ιδιομορφές (w(h,t) με h=x/H) του τοίχου δίνονται : 

 
1

( , ) [ ( ) ( )]j j
j

w h t x q t




             (3.140) 

και προστίθεται ως αρχική ιδιομορφή (j=0) η απόκριση του τοίχου ως στερεό 

άκαμπτο σώμα το οποίο περιστρέφεται γύρω από το στροφικό ελατήριο στη βάση, 

δηλαδή : 

 w(h,t) = y Θ(t) = h H Θ(t)            (3.141) 

 

Εξισώσεις Lagrange 

 Η εξίσωση κίνησης του συστήματος προκύπτει από την επαναλαμβανόμενη 

χρήση των εξισώσεων Lagrange : 

 w w w
j

j j j

T T Vd F
dt q q q
    

   
    

 , j=1,2,3,…                                  (3.142) 
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με  Τw και Vw την κινητική και δυναμική ενέργεια του τοίχου και Fj τις γενικευμένες 

δυνάμεις που εφαρμόζονται από το εδαφικό υλικό. Η τελεία άνω της γενικευμένης 

συνάρτησης q συμβολίζει παραγώγιση ως προς τον χρόνο. Η κινητική και δυναμική 

ενέργεια δίνονται αντίστοιχα από τις εξισώσεις : 

 
1

2

0

1 ( )
2w gT mH x w dh               (3.143) 

 
1* 2

2
3 2

0

1 ( )
2

w
w

D d wV dh
H dh

              (3.144) 

με gx  τη στιγμιαία σχετική εδαφική ταχύτητα και w τη σχετική ταχύτητα του τοίχου 

ως προς τη βάση. Ο μιγαδικός συντελεστής ευκαμψίας του τοίχου δίνεται Dw
*= Dw 

(1+iδw) με δw τον συντελεστή απόσβεσης του τοίχου και  

 
212(1 )

w w
w

w

E tD





                         (3.145) 

με tw το πάχος του τοίχου (εντός του επιπέδου x–y) και νw τον λόγο Poisson του 

τοίχου. Αντίστοιχα ορίζεται η ανηγμένη ευκαμψία του τοίχου  dw = 𝐺𝐻3

𝐷𝑤
.  

Αντικαθιστώντας τις εξ.3.143 και 3.144 στην εξ.3.142 προκύπτει : 

2 2*

3 2 2

( ) ( )
( ), ( ) , ( ),1j jw

j j j j g

d h d hDmH h h q q F mH h x
H dh dh

 
  

 
   

  

            (3.146)  

με τον συμβολισμό ( ), ( )a h b h  δύο συναρτήσεων α,b να δηλώνει το ολοκλήρωμα : 

 
1

0

( ), ( ) ( ) ( )a h b h a h b h dh              (3.147) 

Τέλος, όλες οι παραπάνω συναρτήσεις θεωρούνται αρμονικές στον χρόνο για 

αρμονική επιβαλλόμενη διέγερση επιτάχυνσης στη βάση του τοίχου : �̈�𝑔= �̈�𝑔eiωt, Fj = 

fj eiωt, qj = Qj eiωt. 
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Υπολογισμός γενικευμένων δυνάμεων 

 Οι γενικευμένες δυνάμεις προσδιορίζονται μέσω του έργου που παράγεται και 

έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη παραμόρφωσης στον τοίχο. Το στοιχειώδες έργο 

(δW) που παράγει μια δύναμη ( f ) για σχετική μετακίνηση δqj (με j=1,2,3,..) είναι : 

 
1
[ ]

J

j j
j

W F q 


              (3.148) 

Επομένως, αρκεί να προσδιοριστεί το έργο που παράγεται ώστε να καταστούν 

γνωστές οι γενικευμένες δυνάμεις Fj της εξ.142. Σε αυτό το σημείο οι Younan & 

Veletsos (2000) έλυσαν το πρόβλημα χρησιμοποιώντας την αρχή της επαλληλίας για 

δύο συστήματα. Πρώτον για το σύστημα του άκαμπτου πακτωμένου τοίχου (rigid, 

dw=0) και δεύτερον για τον εύκαμπτο τοίχο (flexible, dw≠0), οπότε οι εδαφικές 

ωθήσεις μπορούν να εκφραστούν ως το άθροισμα των ωθήσεων των δύο παραπάνω 

περιπτώσεων : 

 σx(h,t) = σrigid(h,t) + σflex(h,t)            (3.149) 

 Για την περίπτωση του άκαμπτου τοίχου, οι εδαφικές ωθήσεις (σrigid) δεν 

μεταβάλλονται με την παραμόρφωση του τοίχου, σε αντίθεση με τις τάσεις (σflex) του 

εύκαμπτου τοίχου οι οποίες σχετίζονται με την ευκαμψία του και συνεπώς 

εξαρτώνται από την παραμόρφωσή του. Έτσι, το συνολικό έργο που παράγουν οι 

τάσεις σx  βάσει της επαλληλίας των δύο συστημάτων είναι : 

 , ( ), , ,
2x rigid flex rigid flex
HW H w H w H w w                    (3.150) 

Λαμβάνοντας υπόψη πως η σrigid είναι ανεξάρτητη του βέλους w και με 

αντικατάσταση της εξ.3.150 στην εξ.3.148 προκύπτει πλέον το προσδιορισμένο μέτρο 

της γενικευμένης δύναμης : 

 , , ,
2

flex
j rigid flex

j j j

w H wF H w
q q q


 

   
   

    

                    (3.151) 

Στην ουσία, για το πρώτο σύστημα του άκαμπτου τοίχου γίνεται χρήση της αρχής των 

δυνατών έργων και δεν υπάρχει επιρροή της τάσης από την παραμόρφωση (ακαριαία 

μετάβαση από τη χρονική στιγμή επιβολής των φορτίων στην χρονική στιγμή της 
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παραμορφωμένης κατάστασης του τοίχου), ενώ στο δεύτερο σύστημα του εύκαμπτου 

τοίχου γίνεται χρήση της αρχής διατήρησης της ενέργειας με εξάρτηση  των 

επιβαλλόμενων φορτίων από την παραμόρφωση του τοίχου και για αυτόν τον λόγο 

υπάρχει ο συντελεστής ½ μπροστά από τον όρο του έργου για τον εύκαμπτο τοίχο 

(ενώ στον όρο του έργου για τον άκαμπτο εκλείπει). Είναι προφανές πως, για την 

περίπτωση του άκαμπτου τοίχου, το βέλος w και οι ωθήσεις σflex μηδενίζονται, 

συνεπώς το αντίστοιχο έργο της εξ.3.150 όσο και η αντίστοιχη γενικευμένη δύναμη 

της εξ.3.151 είναι μηδενικά, ως οφείλουν να είναι.  

Πλέον απομένει μόνο ο προσδιορισμός των επιμέρους ποσοτήτων της εξ.3.151.  Για 

την αρμονική διέγερση στη βάση και υιοθετώντας πάλι το προσομοίωμα της 

διατμητικής δοκού για την απόκριση του εδαφικού μέσου στο ελεύθερο πεδίο, η 

οριζόντια σχετική μετατόπιση εκφράζεται ως : 

  
1

( , ) [ ( )] i t
n n

n
u h t U Y h e 





                        (3.152) 

με (2 1)( ) sin
2n

nY h h 
  

 
 τις ιδιομορφές του εδαφικού μέσου και n=1,2,3,…           

Εν συνεχεία, ακολουθώντας τη μεθοδολογία της παραγράφου 3.1.5.1 υπολογίζεται : 

 
2

3 3 2

16 1 1
(2 1) 1 ( / )

g
n

n

X H
U

G n i


   
 

  
                     (3.153) 

με ωn = 
(2𝑛−1)𝜋

2
 𝑉𝑠

𝐻
  τις κυκλικές ιδιοσυχνότητες του εδάφους. Το βέλος w, όμως, 

αποτελεί και αυτό μια μετατόπιση (πιο συγκεκριμένα μια συνοριακή τιμή των 

μετατοπίσεων), συνεπώς πρέπει και αυτό να εκφραστεί σε σειρά όμοιων όρων με την 

εξ.3.152, οπότε γράφεται : 

 
1

( , ) [ ( )] i t
n n

n
w h t W Y h e 





             (3.154) 

ή ισοδύναμα, για να διατηρηθεί η ισχύς της εξ.3.140, εκφράζεται ο συντελεστής φj 

συναρτήσει του Yn : 

 
1

,
( ) ( )

,
j n

j n
n n n

Y
h Y h

Y Y







 
  

  
                        (3.155) 
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οπότε η εξ.3.154 γίνεται : 
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                        (3.156) 

ή ισοδύναμα : 
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                            (3.157) 

Τέλος, οι εδαφικές ωθήσεις δίνονται, κατά αναλογία με τη μεθοδολογία της ενότητας 

3.1.5., ως: 
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                       (3.158) 
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                        (3.159) 
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                         (3.160) 

Στην εξ.3.158 η σταθερά Κn αντιπροσωπεύει τη μιγαδική αντίσταση ή αλλιώς τη 

δυναμική ακαμψία των ισοδύναμων ελατηρίων του συστήματος της διατμητικής 

δοκού συνδεδεμένης με τους ιξώδεις αποσβεστήρες (όπως παρουσιάστηκε στην 

ενότητα 3.1.5) και υποθέτοντας πως τόσο η διατμητική δοκός όσο και ο τοίχος 

εκτελούν ταλάντωση  υπό την n στη ιδιομορφή της διατμητικής δοκού (Yn(h))  δίνεται: 

 2(2 1) 2 (1 )[1 ( / ) ]
2 1n n

n GK i i
H


   




   


                                (3.161) 

Συνεπώς, τα ολοκληρώματα της εξ.3.151 γίνονται : 
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                       (3.162) 
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                    (3.163) 
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Αντικαθιστώντας τις εξ.3.162 και 3.163 στην εξ.3.151 προκύπτει το πλάτος των 

γνωστών, πλέον, γενικευμένων δυνάμεων : 
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                  (3.164) 

 

Εξίσωση κίνησης του τοίχου 

 Αφού έχουν προσδιοριστεί, πλέον, όλες οι ποσότητες που υπεισέρχονται στις 

παραπάνω σχέσεις, είναι εφικτή η επίλυση της εξίσωσης κίνησης, η οποία για 

αρμονική διέγερση επιτάχυνσης στην άκαμπτη βάση του συστήματος γίνεται : 

        2 2
gS Q H A                                        (3.165) 

όπου [Μ] το διαγώνιο μητρώο μάζας διαστάσεων JxJ με στοιχεία : 

 ,jj j jm mH               (3.166) 

με m τη μάζα του τοίχου (θεωρούμενη σταθερή καθ’ ύψος) και [S] το συνολικό 

μητρώο δυσκαμψίας διαστάσεων JxJ με στοιχεία : 

 
2 2 *
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                      (3.167) 

με δjk την συνάρτηση δ του Kronecker, η οποία λαμβάνει τιμές : 

 0
1jk

j k
j k




 


             (3.168) 

και {Α} το διάνυσμα των ανηγμένων φορτίσεων με στοιχεία: 
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                       (3.169) 

Τελικώς, υπολογίζεται το διάνυσμα {Q} των γενικευμένων συναρτήσεων qj από την 

επίλυση της αλγεβρικής εξ.3.165 με όλα τα μεγέθη γνωστά. Στο παράρτημα Α 

παρατίθενται οι παραπάνω πίνακες σε μητρωική μορφή. 
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Εν κατακλείδι, υπολογίζονται τα ζητούμενα μεγέθη της (συνισταμένης) τέμνουσας 

βάσης και ροπής : 
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         (3.170) 
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         (3.171) 

 Οι Veletsos & Younan (1996, 1997, 2000) παραθέτουν στις δημοσιεύσεις τους 

πλήθος διαγραμμάτων τόσο για τα ανηγμένα εντατικά μεγέθη (σx,Qb,Mb) όσο και για 

την παραμορφωμένη γεωμετρία του τοίχου. Συμπεραίνεται πως η ευκαμψία του 

τοίχου μπορεί να μειώσει τις εδαφικές ωθήσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι ίσες ή 

μικρότερες και από αυτές των μεθόδων οριακής ισορροπίας (ψευδοστατικές 

συνθήκες). Επιπλέον, προκύπτει πως για μεγάλες τιμές ευκαμψίας (dw=40), οι 

ανώτερες ιδιομορφές (έως Ν=50) αποκτούν μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στη 

συνολική απόκριση του τοίχου. Επιπρόσθετα, συνεχίζει να παρουσιάζεται η τάση για 

απειρισμό των εδαφικών ωθήσεων στην κορυφή του τοίχου με την αύξηση της 

ευκαμψίας του (dw), το οποίο οφείλεται στη συνθήκη μη αποκόλλησης στη 

διεπιφάνεια τοίχου–εδάφους. 

Τέλος, οι Veletsos, Younan & Bandyopadhyay(1997) και Younan & Veletsos (2000) 

μελέτησαν το προσομοίωμα του μονόπακτου τοίχου αντιστήριξης ημιάπειρου 

εδαφικού υλικού. Δηλαδή, το προσομοίωμα του Σχ.3.55 αλλά με πλήρη πάκτωση στη 

βάση (KR→∞) και άρθρωση στην κορυφή του τοίχου. Τοίχοι τέτοιας μορφής 

απαντώνται στην πράξη σε περιμετρικούς τοίχους υπογείου ή ακρόβαθρα γεφυρών 

όπου η κορυφή του τοίχου δεσμεύεται έναντι μετακίνησης και συνεπώς ο φορέας από 

ισοστατικός (πρόβολος) καθίσταται υπερστατικός. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι 

η ένταση (τέμνουσα βάσης και ροπή) του τοίχου να μειώνεται δραματικά καθώς 

μεγάλο μέρος των ωθήσεων παραλαμβάνεται από τη στήριξη στην κορυφή, δίνοντας, 

έτσι, τη δυνατότητα κατασκευής τοίχων με αρκετά λεπτές–εύκαμπτες διατομές. 
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Ως προς τη μεθοδολογία που ανέπτυξαν, η μόνη διαφορά με τη διαδικασία επίλυσης 

που παρουσιάστηκε στην παρούσα ενότητα έγκειται στον υπολογισμό των 

ιδιομορφών του τοίχου, καθώς αλλάζουν οι συνοριακές συνθήκες των εξ.3.137 και 

στον υπολογισμό της τέμνουσας βάσης της εξ.3.170 και ροπής της εξ.3.171 για τις 

οποίες εκτελούνται περαιτέρω υπολογισμοί μέσω της αρχής των δυνατών έργων  με 

μοναδικό σκοπό την επίλυση του υπερστατικού φορέα, διατηρώντας ακέραιους τους 

υπόλοιπους υπολογισμούς. 

 

3.2.2. Μέθοδος του Παπαζαφειρόπουλος (2007) 

 Ο Παπαζαφειρόπουλος (2007) έλυσε το αντίστοιχο πρόβλημα του ζεύγους 

εύκαμπτων τοίχων αντιστήριξης που απέχουν απόσταση L και εδράζονται σε 

στροφικώς ενδόσιμη θεμελίωση. Η διαδικασία επίλυσης είναι ίδια με αυτή των 

Younan & Veletsos (2000) που παρουσιάστηκε προηγουμένως, με μόνη διαφορά τον 

υπολογισμό του εύρους των σχετικών οριζόντιων μετατοπίσεων Un και κατ’ 

επέκταση των συντελεστών δυναμικής δυσκαμψίας Κn της διατμητικής δοκού. Αντί 

οι Un  να υπολογίζονται από την εξ.3.153, δίδονται κατ’ αναλογία από την διαδικασία 

επίλυσης της παραγράφου 3.1.7. ως : 
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Με όμοιο τρόπο, ο συντελεστής δυναμικής δυσκαμψίας των ελατηρίων της 

ισοδύναμης διατμητικής δοκού, αντί της εξ.3.171, δίνεται : 
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      (3.173) 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί η πολύτιμη σημασία που έχει η συμμετρία του 

συστήματος του ζεύγους (όμοιων) τοίχων αντιστήριξης ως προς την κατακόρυφη 
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ευθεία στη θέση x=L/2. Όπως αναφέρει, ο Παπαζαφειρόπουλος (2007), στην εργασία 

των Youna & Veletsos (2000) θεωρώντας αρμονική ταλάντωση, ο συντελεστής 

δυναμικής δυσκαμψίας Κn της διατμητικής δοκού ορίζεται ως : «το πλάτος της 

αρμονικά μεταβαλλόμενης δύναμης στα άκρα της ράβδου που είναι ικανό να 

προκαλέσει μια σταθερού μοναδιαίου πλάτους μετακίνηση των άκρων της, όπου η 

ράβδος έχει περάσει σε μια σταθερή κατάσταση εξαναγκασμένης ταλάντωσης». 

Βάσει του παραπάνω ορισμού δεν διευκρινίζονται με ακρίβεια τα άκρα της ράβδου–

δοκού. Έτσι, ο Παπαζαφειρόπουλος (2007) έδωσε ως ορισμό για τη δυναμική 

δυσκαμψία, το πηλίκο : 

  

0

0x n x
n

n x x

K
U






                          (3.174) 

όπου (σx)n είναι ο όρος του αθροίσματος που δίνει τις δυναμικές εδαφικές ωθήσεις σx 

στο προσομοίωμα του Παπαζαφειρόπουλος (2007), αν υποτεθεί πως οι τοίχοι είναι 

ιδανικά άκαμπτοι και Un είναι ο όρος του αθροίσματος που δίνει τις μετατοπίσεις στο 

σημείο x0. Το σημείο αυτό έχει πάντα την ιδιότητα : 

 
0

0x x x



               (3.175) 

Έτσι, η εξ.3.174 με αντικατάσταση της 3.175 καταλήγει στην μορφή της εξ.3.173.  

H ομοιότητα των τοίχων καθιστά την κατασκευή συμμετρική και την σεισμική 

διέγερση αντισυμμετρική φόρτιση  επομένως, θα παρουσιάζεται άξονας συμμετρίας 

στην θέση x=L/2 όπου θα μηδενίζονται πάντα οι οριζόντιες ορθές τάσεις σx. Την 

παραπάνω συμμετρία εκμεταλλεύτηκαν στο ισοδύναμο προσομοίωμά τους οι Wu & 

Finn (1999). Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως χωρίς την ύπαρξη συμμετρίας, ενδέχεται 

οι τάσεις σx να μη μηδενίζονται σε καμία θέση του μέσου ή αν συμβαίνει αυτό, δεν 

μπορεί να είναι εκ των προτέρων γνωστό η θέση όπου θα λαμβάνει χώρα και κατ’ 

επέκταση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξ.3.175 για τον προσδιορισμό του Κn . 

Βέβαια, ο μηδενισμός των οριζόντιων ορθών τάσεων στη θέση x=L/2 λόγω 

συμμετρικής κατασκευής με αντισυμμετρική φόρτιση δεν εξασφαλίζει πως σε αυτή 

τη θέση θα παρατηρείται η απόκριση του ελεύθερου πεδίου (uff) καθώς σύμφωνα με 

τις εξισώσεις ισορροπίας (εξ.3.90 και 3.91) για να επιτευχθεί η απόκριση του 

μακρινού πεδίου πρέπει τόσο η τάση όσο και η πρώτη παράγωγος αυτής ως προς την 

κατακόρυφη διεύθυνση να μηδενίζονται.  
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3.2.3. Επέκταση της μεθόδου των Kloukinas κ.α. (2012) 

 

Πρόσφατα, επεκτάθηκε η λύση των Kloukinas κ.α. (2012) στο προσομοίωμα του 

εύκαμπτου τοίχου αντιστήριξης ομοιογενούς γραμμικού ιξωδο–ελαστικού εδαφικού 

υλικού, από τους Koutsantonakis κ.α. (2018). Το προσομοίωμα που φαίνεται στο 

Σχ.3.56 είναι ακριβώς ίδιο με αυτό των Kloukinas κ.α. (2012), όμως ο τοίχος 

θεωρείται πλέον εύκαμπτος με ευκαμψία EI, όπου Ε το μέτρο ελαστικότητας του 

τοίχου και Ι=tw
3/12 τη ροπή αδράνειας, όπου tw είναι το πάχος του τοίχου στο επίπεδο 

x–y. Επιπλέον, εξετάζεται ο εύκαμπτος μονόπακτος τοίχος αντιστήριξης (με στροφικό 

ελατήριο στη βάση του και ελευθερία στροφής στην κορυφή), που κυρίως 

χρησιμοποιείται για τους περιμετρικούς τοίχους υπογείων και τα ακρόβαθρα γεφυρών 

τα οποία είναι δεσμευμένα έναντι μετάθεσης στην κορυφή. Παρόμοια με το 

προσομοίωμα των Kloukinas et al (2012) υιοθετείται η επιβολή αρμονικής 

επιτάχυνσης στη βάση σταθερού εύρους Xg και συχνότητας ω και το αντιστηριζόμενο 

έδαφος έχει πυκνότητα ρ, λόγο Poisson ν, μέτρο διάτμησης G και συντελεστή 

απόσβεσης δ. 

 

Σχήμα 3.56: Προσομοίωμα των Koutsantonakis κ.α. (2018) εύκαμπτου τοίχου 

αντιστήριξης ομοιογενούς εδάφους εδραζόμενων σε στροφικώς ενδόσιμη θεμελίωση. 

Σύμφωνα με τη λύση των Kloukinas κ.α. (2012) που παρουσιάστηκε στην ενότητα 

3.1.8 οι δυναμικές ωθήσεις δίνονται: 

𝜎𝑥(0, 𝑦) = 𝑘𝑦[𝑢𝑓𝑓(𝑦) − 𝑤(𝑦)]            (3.176) 

Η παραπάνω εξ.3.176 προκύπτει με εφαρμογή των απλοποιητικών παραδοχών των 

Veletsos & Younan (1993) μηδενικής δυναμικής κατακόρυφης ορθής τάσης (σy=0) 

και μηδενικής μεταβολής της κατακόρυφης μετατόπισης ως προς την οριζόντια 
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διεύθυνση (∂v/∂x=0) και εκφράζει τις ωθήσεις υπό τη μορφή μοντέλου Winkler. 

Αντικαθιστά, δηλαδή, το εδαφικό μέσο με άπειρα καθ’ ύψος ισοδύναμα ανεξάρτητα 

μεταξύ τους γραμμικά ελαστικά μεταθετικά ελατήρια σταθεράς ky τα οποία συνδέουν 

τον τοίχο με το ελεύθερο πεδίο uff. Προφανώς για την περίπτωση ομοιογενούς 

εδάφους η σταθερά των ελατηρίων ky είναι ανεξάρτητη του βάθους y. Οι εκφράσεις 

των ky και uff δίνονται σύμφωνα με τους Kloukinas κ.α. (2012): 

 𝑢𝑓𝑓(𝑦) = 𝑋(𝑥 → ∞) 𝛷(𝑦) = −
L  𝐻2

(a𝑜𝑐
2 −a𝑜

2)𝑉𝑠
∗2 𝛷(𝑦) �̈�𝑔          (3.177) 

𝑘𝑦 =
2

√(1−𝜈)(2−𝜈)
(a𝑜𝑐

2 − a𝑜
2)1/2𝐺∗/𝐻             (3.178) 

με τις αντίστοιχες παραμέτρους aoc, ao και L  να δίνονται στην ενότητα 3.1.8 και 

Φ(y)=sin(πy/2H) η θεμελιώδης ιδιομορφή του εδαφικού μέσου. Πλέον, είναι γνωστή 

η εξίσωση ισορροπίας εξ.3.176 για το εδαφικό υλικό με δύο αγνώστους τις εδαφικές 

ωθήσεις σx(y) και το βέλος κάμψης του τοίχου w(y). Για να επιλυθεί το παραπάνω 

σύστημα απαιτείται μια ακόμα γνωστή εξίσωση. Για τον υπολογισμό της απόκρισης 

του τοίχου, υιοθετείται η γνωστή εξίσωση ισορροπίας της δοκού τύπου Euler–

Bernoulli, όπως φαίνεται στο Σχ.3.57: 

𝐸𝐼∗ 𝑤(4)(𝑦) − 𝜎𝑥(0, 𝑦) + 𝜌𝑤 (
𝜕2𝑤(𝑦,𝑡)

𝜕𝑡2 + �̈�𝑔) = 0          (3.179) 

 

Σχήμα 3.57: Ισορροπία στοιχειώδους τμήματος του εύκαμπτου τοίχου, κατά 

Koutsantonakis κ.α. (2018) 

Οι εξ.3.176 και 3.179 αποτελούν σύστημα δύο διαφορικών εξισώσεων με δύο 

αγνώστους (σx(y) και w(y)) και μπορεί εύκολα να επιλυθεί δεδομένου ότι έχει 

προσδιοριστεί η ημιτονοειδής μορφή της συνάρτησης Φ(y):  
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 𝑤(𝑦) = 𝐶1 cos(𝛽𝑦) + 𝐶2 𝑠𝑖𝑛(𝛽𝑦) + 𝐶3 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑦) + 𝐶4 𝑠𝑖𝑛ℎ(𝛽𝑦) +
𝜔2𝜌𝑤/𝛦𝛪∗−Λ2Φ(y)

(𝜋/2)4+Λ1
              (3.180) 

όπου 𝛽4 =
1

4 𝛦𝛪∗ (
2

1−𝜈
𝐺∗𝑚 − 𝜔2𝜌𝑤), Λ1 =

𝐻4

𝛦𝛪∗ (
2

1−𝜈
𝐺∗𝑚 − 𝜔2𝜚𝑤) και Λ2 = (

2

1−𝜈
)

L
a0

2−a0𝑐
2

𝐻6𝜌 𝑚 �̈�𝑔

𝛦𝛪∗ .  

Οι αυθαίρετες σταθερές Ci θα προκύψουν από την επιβολή συνοριακών συνθηκών: 

 w(0) = 0      (3.181a) 

 EI* w(2)(0) = KR  w(1)(0)  (3.181b) 

 w(2) (H) = 0 (3.181c) 

 w(3)(H) = 0 (3.181d) 

που αντιστοιχούν σε μηδενική μετατόπιση και ισορροπία ροπών στη βάση και 

μηδενική τέμνουσα δύναμη και ροπή στην ελεύθερη επιφάνεια. Στο Σχ.3.58 δίδεται η 

ψευδο–στατική (ω=0) κατανομή ωθήσεων για διάφορες τιμές ευκαμψίας dw τόσο για 

τη μέθοδο των Younan & Veletsos (2000) και Koutsantonakis κ.α. (2018) όσο και 

αριθμητικών αναλύσεων με χρήση του κώδικα Plaxis 2D. Η σύγκριση μεταξύ των 

τριών περιπτώσεων είναι αρκετά ικανοποιητική. Τονίζεται πως για αρκετά μεγάλες 

τιμές ευκαμψίας του τοίχου dw, η απόκλιση μεταξύ των μεθόδων αυξάνει κάτι που 

οφείλεται στο μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής των ανώτερων ιδιομορφών, οι οποίες 

αγνοούνται από τη λύση των Koutsantonakis κ.α. (2018). Η παραπάνω παρατήρηση 

συμφωνεί με τα αποτελέσματα τόσο των Younan & Veletsos (2000) όσο και του 

Παπαζαφειρόπουλος (2007) και θα σχολιαστεί περαιτέρω στην ενότητα της μεθόδου 

Rayleigh–Ritz του Κεφαλαίου 4. 

 

Σχήμα 3.58: Κατανομή ανηγμένων εδαφικών ψευδο–στατικών ωθήσεων συναρτήσει 

του ανηγμένου βάθους. Σύγκριση προτεινόμενης μεθοδολογίας, μεθόδου των Younan 

& Veletsos (2000) και  Plaxis 2D, κατά Koutsantonakis κ.α. (2018) 
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Τέλος, στο Σχ.3.59 δίδεται ο συντελεστής απομείωσης των ωθήσεων λόγω ευκαμψίας 

του τοίχου, ο οποίος ισούται με τον λόγο της τέμνουσας βάσης εύκαμπτου τοίχου 

προς την αντίστοιχη τέμνουσα άκαμπτου (λύση των Kloukinas κ.α. (2012))                

If = Qb(dw≠0) / Qb(dw=0). 

 

Σχήμα 3.59: Συντελεστής απομείωσης εδαφικών ωθήσεων συναρτήσει της 

ανηγμένης συχνότητας διέγερσης και της ανηγμένης ευκαμψίας του τοίχου κατά 

Koutsantonakis κ.α. (2018)  

Όπως παρατηρείται από το Σχ.3.59 η ευκαμψία του τοίχου μπορεί να προκαλέσει 

σημαντική απομείωση των ωθήσεων (έως 60%) ακόμα και για μικρές τιμές 

ευκαμψίας (dw<10). Επίσης, σημειώνεται πως για την περίπτωση του συντονισμού 

(ω/ω1≈1, ω1=πVs/2H) η ευεργετική δράση της ευκαμψίας του τοίχου μειώνεται κατά 

20% έως 40% συγκριτικά με την περίπτωση ψευδο–στατικής φόρτισης (ω=0). 
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4.    ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ   

  

 Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προτεινόμενες μεθοδολογίες για 

πλήθος συστημάτων αντιστήριξης. Στην ενότητα 4.1 παρουσιάζονται τα συστήματα 

αντιστήριξης ομοιογενούς εδαφικού υλικού ενώ στην ενότητα 4.2 τα αντίστοιχα 

ανομοιογενούς αντιστηριζόμενου εδάφους. Μελετάται η επίδραση της ενδόσιμης 

εδαφικής στρώσης θεμελίωσης, η επιρροή εφελκυόμενου αγκυρίου σε 

μεταβαλλόμενο ύψος, η απομείωση των ωθήσεων λόγω ανομοιογένειας του εδαφικού 

επιχώματος καθώς και η επίδραση της κατακόρυφης διάδοσης διαμήκων (P) 

κυμάτων. Όλες οι παραπάνω μεθοδολογίες αναπτύσσονται σε επίπεδο σχεδιασμού, 

υιοθετούν, δηλαδή, τη γραμμική ελαστική συμπεριφορά του εδαφικού μέσου. Επίσης, 

σε όλες τις μεθοδολογίες υιοθετείται το μοντέλο Winkler, σύμφωνα με το οποίο, το 

εδαφικό (διδιάστατο) μέσο αντικαθίσταται από ανεξάρτητα γραμμικά ελαστικά 

μεταθετικά ελατήρια τα οποία συνδέουν τον τοίχο με την απόκριση του ελεύθερου 

πεδίου. Έτσι, οι δυναμικές ωθήσεις που καταπονούν τον τοίχο εκφράζονται ως η 

διαφορά μεταξύ μετατοπίσεων και μακρινού πεδίου, πολλαπλασιασμένη με την 

ισοδύναμη σταθερά των ελατηρίων Winkler. 

 

Σχήμα 4.1.: Προσομοίωμα  τύπου Winkler  

 

Τέλος , αναπτύσσεται στην ενότητα 4.3 μεθοδολογία για τον υπολογισμό του βέλους 

κάμψης εύκαμπτου τοίχου αντιστήριξης υπό στατικές συνθήκες.  Μέχρι στιγμής, δεν 

υπάρχουν αντίστοιχες αναλυτικές λύσεις, συνεπώς η επιβεβαίωση των μεθόδων 
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γίνεται μέσω αριθμητικών αναλύσεων με τους κώδικες πεπερασμένων στοιχείων 

Plaxis 2D και Abaqus που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5. 

 

4.1 ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ   

 

 Όπως τονίστηκε στο Κεφάλαιο 3, υπάρχουν πολλές παράμετροι που 

επηρεάζουν τη δυναμική απόκριση τοίχων αντιστήριξης, όπως η ευκαμψία του τοίχου 

(Younan & Veletsos (2000)), η ανομοιογένεια του εδάφους (Veletsos & Younan 

(1996), Vrettos κ.α. (2016), Brandenberg κ.α. (2017)), το συχνοτικό περιεχόμενο της 

διέγερσης καθώς και η ενδοσιμότητα του εδάφους θεμελίωσης τόσο σε επίπεδο 

τοπικών εδαφικών συνθηκών (Li (1999)) όσο και της ενδοσιμότητας της θεμελίωσης 

του τοίχου. Για την απλούστερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, κάθε μια από τις 

παραπάνω παραμέτρους μελετάται ξεχωριστά. Αρχικώς διερευνάται η επιρροή της 

ενδοσιμότητας της θεμελίωσης, εν συνεχεία του εφελκυόμενου αγκυρίου και τέλος, 

της κατακόρυφης διάδοσης διαμήκων (P) κυμάτων σε ομοιογενές εδαφικό επίχωμα.  

Το σφάλμα που προκύπτει από τον υποβιβασμό του πραγματικού διδιάστατου 

προβλήματος σε ισοδύναμο μονοδιάστατο (μοντέλο Winkler) προσδιορίζεται για 

πλήθος προσομοιωμάτων στο Κεφάλαιο 5, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των 

προτεινόμενων μεθοδολογιών με αποτελέσματα αριθμητικών επιλύσεων με χρήση 

της μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων. 

 

4.1.1 Εύκαμπτος τοίχος εδραζόμενος σε ελαστικό ημίχωρο 

 

Το υπό μελέτη σύστημα φαίνεται στο Σχ.4.2 όπου υιοθετείται το x–y 

Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων με u, v τις αντίστοιχες οριζόντιες και 

κατακόρυφες μετατοπίσεις, σχετικές ως προς την αρχική κατάσταση ηρεμίας του 

συστήματος. 
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Σχήμα 4.2.: Προσομοίωμα εύκαμπτου τοίχου αντιστήριξης ομοιογενούς εδάφους, 

εδραζόμενου σε ενδόσιμο έδαφος θεμελίωσης  

 Ο τοίχος ύψους Η και δυσκαμψίας ΕΙ, όπου Ε το μέτρο ελαστικότητας του τοίχου 

και Ι = tw
3/12 με tw το πάχος του τοίχου στο επίπεδο x–y, αντιστηρίζει ομοιογενή 

ημιάπειρη στρώση γραμμικού ιξωδο–ελαστικού εδαφικού υλικού σταθερής 

πυκνότητας ρ, μέτρου διάτμησης G, λόγου Poisson ν και συντελεστή απόσβεσης δ. 

Τοίχος και επίχωμα εδράζονται σε ομοιογενή ιξωδο–ελαστικό ημίχωρο σταθερής 

πυκνότητας ρf, μέτρου διάτμησης Gf και συντελεστή απόσβεσης δf. Επιπλέον, 

επιβάλλεται αρμονική διέγερση επιτάχυνσης στη διεπιφάνεια επιχώματος – εδάφους 

θεμελίωσης (y=0) σταθερού πλάτους Xg και συχνότητας ω. Τονίζεται πως οι δυνάμεις 

βαρύτητας και οι δυνάμεις αδράνειας του τοίχου αγνοούνται καθώς ισχύει η αρχή της 

επαλληλίας και μπορούν να μελετηθούν ξεχωριστά (Mylonakis & Gazetas 2000).  

Η εξίσωση ισορροπίας στην οριζόντια διεύθυνση έχει την ίδια μορφή με τη μέθοδο 

των Kloukinas κ.α. (2012): 

 xyx
gu X

x y


 


  
 

                 (4.1) 

και οι σχέσεις τάσεων–μετατοπίσεων δίδονται βάσει της θεωρίας ελαστικότητας: 

* *(1 )
(1 )(1 2 ) (1 )(1 2 )x

E u E v
x y

 


   

  
 

     
               (4.2) 

* *(1 )
(1 )(1 2 ) (1 )(1 2 )y

E u E v
x y

 


   

  
 

     
               (4.3) 
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*
xy

u vG
y x


  

  
  

                 (4.4) 

όπου σx, σy και τxy οι αντίστοιχες οριζόντιες, κατακόρυφες ορθές και διατμητικές 

τάσεις και Ε*=Ε(1+2iδ), G*=G(1+2iδ) τα αντίστοιχα μιγαδικά μέτρα ελαστικότητας 

και διάτμησης. Με χρήση της μεθόδου χωρισμού των μεταβλητών u(x,y)=X(x)Φ(y) 

όπου Χ(x) μια συνάρτηση προς προσδιορισμό με διαστάσεις μήκους και Φ(y) μια 

αδιάστατη αυθαίρετη συνάρτηση και επιβάλλοντας τις απλοποιητικές παραδοχές των 

Veletsos & Younan (1994) μηδενικής δυναμικής κατακόρυφης τάσης και αμελητέας 

μεταβολής της κατακόρυφης μετατόπισης ως προς την οριζόντια διεύθυνση, η μερική 

διαφορική εξ.4.1 ισορροπίας καταλήγει στην απλούστερη συνήθη διαφορική 

εξίσωση: 

 
2

2 2
2 2 2 *2

( ) 1 a a ( )
( )

g
oc o oc

e e s

Xd X x c X x
dx H V 

   
L 

                         (4.5) 

όπου a𝑜 = 𝜔𝛨/𝑉𝑠
∗;  a𝑜𝑐

2 = 𝐻2 ∫ 𝛷′(𝑦)2𝑑𝑦
𝐻

0
/ ∫ 𝛷(𝑦)2𝑑𝑦

𝐻

0
;  𝑐𝑜𝑐 = 𝐻2𝛷(0)𝛷′(0)/

∫ 𝛷(𝑦)2𝑑𝑦;
𝐻

0
 L = ∫ 𝛷(𝑦)𝑑𝑦

𝐻

0
/ ∫ 𝛷(𝑦)2𝑑𝑦

𝐻

0
;  𝜓𝑒

2 = (2 − 𝜈)/(1 − 𝜈)  και Vs
2=G/ρ η 

ταχύτητα διάδοσης εγκάρσιων κυμάτων στο εδαφικό μέσο.  Όλοι οι παραπάνω όροι 

είναι ίδιοι με αυτούς της ενότητας 3.1.8 εκτός από τον συντελεστή coc ο οποίος 

αντιστοιχεί στη μη μηδενική μετατόπιση της βάσης του τοίχου (y=0) λόγω της 

ύπαρξης της ενδόσιμης θεμελίωσης. Η γενική λύση της εξ.4.5 δίνεται: 

 𝑋(𝑥) = 𝐴1𝑒𝑚𝑥 + 𝐴2𝑒−𝑚𝑥 − 
L �̈�𝑔

a𝑜𝑐
2 −a𝑜

2+𝑐𝑜𝑐
 (

𝐻

𝑉𝑠
∗)

2
               (4.6) 

όπου 𝑚 = √a𝑜𝑐
2 − a𝑜

2 + 𝑐𝑜𝑐/(𝐻𝜓𝑒) ένας μιγαδικός κυματικός αριθμός που σχετίζεται 

με την οριζόντια διάδοση κυμάτων. Οι σταθερές Α1 και Α2 θα προσδιορισθούν από τις 

συνοριακές συνθήκες του προβλήματος κατά την οριζόντια διεύθυνση: 

 𝑢(𝑥 → ∞, 𝑦) = 𝑢𝑓𝑓(𝑦)                 (4.7a) 

 𝑢(0, 𝑦) = 𝑤(𝑦)                  (4.7b) 

όπου uff (y) η απόκριση του ελεύθερου πεδίου και w(y) το βέλος κάμψης του τοίχου. 

Η εξ.4.7a επιβάλει πεπερασμένη τιμή της μετατόπισης u σε άπειρη απόσταση από τον 
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τοίχο αλλά και προσδιορισμό της Φ(y) ώστε η u να συμπίπτει με την απόκριση του 

μακρινού πεδίου uff. 

Για τον προσδιορισμό της αυθαίρετης συνάρτησης Φ(y), λαμβάνεται η απόκριση του 

ομοιογενούς εδαφικού μέσου για μονοδιάστατη διάδοση διατμητικών κυμάτων (S): 

 𝑢𝑓𝑓(𝑦) = 𝐴3 cos(𝑘 𝑦) + 𝐴4 sin (𝑘 𝑦)                  (4.8) 

όπου k είναι ένας κυματικός αριθμός προς προσδιορισμό και A3, A4 αυθαίρετες 

σταθερές που υπολογίζονται από τις ακόλουθες συνοριακές συνθήκες: 

 𝜕𝑢𝑓𝑓(𝑦=𝐻)

𝜕𝑦
= 0                              (4.9a) 

  
𝜕2𝑢𝑓𝑓(𝑦=0)

𝜕𝑦2 = [𝑖 (
𝜔

𝑉𝑠𝑓
∗ ) (

𝜌

𝜌𝑓
)]

𝜕𝑢𝑓𝑓(𝑦=0)

𝜕𝑦
                            (4.9b) 

Η πρώτη συνοριακή συνθήκη (εξ.4.9a) αντιστοιχεί σε μηδενισμό των διατμητικών 

τάσεων στην ελεύθερη επιφάνεια, ενώ η δεύτερη (εξ.4.9b) δίνεται από τον Li (1999) 

και αντιστοιχεί στη συνοριακή συνθήκη συμβιβαστού των μετατοπίσεων και των 

τάσεων στη διεπιφάνεια ομοιογενούς ελαστικής εδαφικής στρώσης εδραζόμενη σε 

ομοιογενή ελαστικό ημίχωρο υπό κατακόρυφη διάδοση διατμητικών κυμάτων (S) και 

είναι ισοδύναμη της εξ.3.117.  Αντικαθιστώντας τις εξ.4.9 στην εξ.4.8 προκύπτει η 

χαρακτηριστική εξίσωση: 

 cos(𝑘𝐻) + [𝑖 (
𝑉𝑠

∗

𝑉𝑠𝑓
∗ ) (

𝜌

𝜌𝑓
)]  sin(𝑘𝛨) =0                       (4.10) 

απ’ όπου υπολογίζονται αριθμητικά οι κυματικοί αριθμοί k. Με δεδομένες τις τιμές 

των k, η αυθαίρετη συνάρτηση σχήματος Φ(y) υπολογίζεται ως η πρώτη ιδιομορφή 

της εδαφικής στήλης στο μακρινό πεδίο: 

 𝛷(𝑦) = sin(𝑘1𝑦) − [𝑖 (
a𝑜

a𝑜1
) (

𝑉𝑠
∗

𝑉𝑠𝑓
∗ ) (

𝜌

𝜌𝑓
)] cos (𝑘1𝑦)                        (4.11) 

Βάσει της μεθοδολογίας των Kloukinas κ.α. (2012) όπου υιοθετούνται οι 

απλοποιητικές παραδοχές των Veletsos & Younan (1994), οι εδαφικές ωθήσεις 

δίνονται σύμφωνα με την εξ.3.111: 

 𝜎𝑥(0, 𝑦) = (
2

1−𝜈
) 𝐺∗  

𝑑𝑋(𝑥)

𝑑𝑥
|

𝑥=0
𝛷(𝑦)                         (4.12) 
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Ύστερα από συνεχόμενες αντικαταστάσεις των εξ.4.7, 4.6 στην εξ.4.12 υπάρχουν μια 

γνωστή εξ.(4.13) με δύο αγνώστους τις τάσεις σx και το βέλος κάμψης  w : 

 𝜎𝑥(0, 𝑦) = −
2

1−𝜈
𝐺∗𝑚 (

L  �̈�𝑔 𝛷(𝑦)

a𝑜𝑐
2  − a𝑜

2  + 𝑐𝑜𝑐
(

𝐻

𝑉𝑠
∗)

2
+ 𝑤(𝑦))                                               (4.13) 

 

Σχήμα 4.3 Ισορροπία στοιχειώδους εδαφικού τμήματος του τοίχου.  

Υιοθετώντας την απόκριση δοκού τύπου Euler–Bernoulli για εξαναγκασμένη 

ταλάντωση και λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία ενός στοιχειώδους τμήματος του 

τοίχου αντιστήριξης, όπως φαίνεται στο Σχ.4.3 προκύπτει η εξίσωση κίνησης: 

 𝐸𝐼∗𝑤(4)(𝑦) + (
2

1−𝜈
𝐺∗𝑚) 𝑤(𝑦) = (−

2

1−𝜈

L 𝐻2𝜌 𝑚 𝛷(𝑦)

a𝑜𝑐
2  − a𝑜

2  + 𝑐𝑜𝑐
) �̈�𝑔                                  (4.14) 

Η παραπάνω διαφορική εξίσωση μπορεί εύκολα να επιλυθεί, δεδομένης της 

συνάρτησης Φ(y) από την εξ.4.11, και έχει γενική λύση: 

𝑤(𝑦) = 𝐶1 cos(𝛽𝑦) + 𝐶2 sin(𝛽𝑦) + 𝐶3 cosh(𝛽𝑦) + 𝐶4 sinh(𝛽𝑦) + 𝛬 𝛷(𝑦)                    (4.15) 

όπου β4=(2/(1–ν) G*m )/4EI* και Λ =LH2𝑚�̈�𝑔  ρ/[(ao
2–aoc

2–coc)(1–ν)2ΕΙ*(β4+k1
4)]. 

Οι σταθερές ολοκλήρωσης Ci υπολογίζονται από τις αντίστοιχες συνοριακές 

συνθήκες  

 𝑤(0) = 𝑢(0)                             (4.16a) 

 𝐸𝐼∗𝑤(2)(0) = 𝐾𝑅𝑤(1)(0)               (4.16b) 

 𝑤(2)(𝐻) = 0                             (4.16c) 
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 𝑤(3)(𝐻) = 0                               (4.16d) 

που αντιστοιχούν σε συμβιβαστό των μετατοπίσεων και ισορροπία των ροπών στη 

βάση του τοίχου και μηδενική ροπή και τέμνουσα δύναμη στο ελεύθερο άκρο του 

τοίχου. Τονίζεται πως η εξ.4.16a ταυτίζεται με την εξ.4.7b, συνεπώς καταλήγει σε 

αοριστία, για τον λόγο αυτό η εξ. 4.16a αντικαθίσταται στην εξ.4.9b.  Επίσης, 

σημειώνεται πως αντιπροσωπευτικές τιμές της σταθεράς του στροφικού ελατηρίου KR 

μπορούν να υπολογιστούν από τις εργασίες των Mushkelishvili (1954), Dobry & 

Gazetas (1986) και Mylonakis κ.α. (2006).  Για την ευκολότερη παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων ορίζεται ο ανηγμένος συντελεστής στροφικής ενδοσιμότητας και 

ευκαμψίας, κατά τους Veletsos & Younan (1994): dθ = GH2/KR, dw=GH3/EI. 

Στο Σχ.4.4 παρουσιάζονται ανηγμένες ωθήσεις για την περίπτωση συντονισμού 

(ω/ω1=1) με ω1=πVs/2H για διάφορες τιμές του λόγου Vsf/Vs. 

 

Σχήμα 4.4 Κατανομή δυναμικών εδαφικών ωθήσεων για την περίπτωση 

συντονισμού. ν=1/3, δ=δf=5%, ρf /ρ=1.3, dθ=0.  

Όπως φαίνεται από το Σχ.4.4 όσο πιο ενδόσιμο είναι το έδαφος θεμελίωσης 

(ελαστικός ημίχωρος), δηλαδή για μικρότερους λόγους Vsf /Vs, τόσο αυξάνει η ώθηση 

στη βάση του τοίχου και μειώνεται η αντίστοιχη στην κορυφή. Για την οριακή 

περίπτωση Vsf /Vs → ∞ προκύπτει μηδενική τιμή ώθησης στη βάση του τοίχου, καθώς 

αποτελεί υποπερίτπωση του προβλήματος και καταλήγει στη λύση των 

Koutsantonakis κ.α. (2018). Τονίζεται πως οι καμπύλες του Σχ.4.4 προκύπτουν για 

dw=5, όμως για τις συγκεκριμένες τιμές του λόγου Vsf /Vs η μεταβολή της ευκαμψίας 

dw δεν συνεισφέρει σημαντικά στο προφίλ των ωθήσεων. Η παραπάνω παρατήρηση 
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εξάγεται για όλες τις μορφές ενδοτικότητας του συστήματος που μελετούνται, καθώς 

αν αυξηθεί σημαντικά μια από τις μορφές ενδοτικότητας (π.χ. ευκαμψία τοίχου ή 

ενδοτικότητα θεμελίωσης ή ενδοτικότητα εδάφους θεμελίωσης ή ανομοιογένεια 

εδάφους κ.λπ.) μειώνεται δραστικά η επιρροή των υπολοίπων μορφών ενδοτικότητας 

στη συνολική απόκριση του συστήματος. 

Ολοκληρώνοντας τις εδαφικές ωθήσεις καθ’ ύψος προκύπτει η τέμνουσα βάσης του 

τοίχου. Βάσει της εξ. 4.13 για το βέλος κάμψης w(y), η τέμνουσα βάσης Qb μπορεί να 

υπολογιστεί αναλυτικά σε κλειστή μορφή καθώς απαιτείται ο υπολογισμός απλών 

ολοκληρωμάτων γνωστών συναρτήσεων (ημιτόνων, συνημίτονων και υπερβολικών 

συναρτήσεων). Στο παρακάτω Σχ.4.5 παρατίθεται η τέμνουσα βάσης συναρτήσει της 

ανηγμένης συχνότητας ω/ω1 με ω1=πVs/2H , για διάφορες τιμές του λόγου Vsf /Vs. 

 

Σχήμα 4.5 Ανηγμένη τέμνουσα βάσης συναρτήσει της ανηγμένης συχνότητας; ν=1/3, 

δ=δf=5%, ρf /ρ=1.3, dθ=0.  

Βάσει Σχ.4.5 γίνεται αντιληπτή η σημαντική επιρροή του λόγου σχετικής 

στιφρότητας επιχώματος–εδάφους θεμελίωσης Vsf /Vs καθώς για σχετικά ενδόσιμη 

θεμελίωση η απομείωση της συνολικής ώθησης είναι της τάξης του 30% για την 

περίπτωση συντονισμού. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι σεισμικές διεγέρσεις 

έχουν δεσπόζουσες συχνότητες της τάξης των 5Hz ενώ τα συνήθη επιχώματα έχουν 

ιδιοσυχνότητα της τάξης των 10–15Hz. Συνεπώς, για τιμές ω/ω1<0.5 η συνοριακή 

συνθήκη της εξ.4.9b που προτάθηκε από τον Li (1999) δίνει αμελητέα μεταβολή της 

απόκρισης του τοίχου αυξάνοντας την ενδοτικότητα της θεμελίωσης Vsf /Vs. Βέβαια, 

για την περίπτωση ψηλών τοίχων που αντιστηρίζουν μαλακά εδάφη, η περίπτωση του 

συντονισμού είναι αρκετά πιθανή, συνεπώς πρέπει κατά την ανάλυση της απόκρισης 

να λαμβάνεται υπόψη ο λόγος Vsf /Vs.  
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4.1.2   Εύκαμπτος τοίχος με συνεισφορά αγκυρίου  

 

 Το προσομοίωμα που μελετάται στην παρούσα ενότητα φαίνεται στο Σχ.4.6 

όπου υιοθετείται και πάλι το καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένο x–y. O τοίχος ύψους 

Η, δυσκαμψίας ΕΙ, με Ε το μέτρο ελαστικότητας και Ι=tw
3/12 με tw το πάχος του στο 

x–y επίπεδο, αντιστηρίζει γραμμική ελαστική ομοιογενή ημιάπειρη εδαφική στρώση 

πυκνότητας ρ, μέτρου διάτμησης G, λόγου Poisson ν και συντελεστή απόσβεσης δ. 

Τοίχος και επίχωμα εδράζονται σε άκαμπτη βάση, στην οποία επιβάλλεται αρμονική 

επιτάχυνση σταθερού πλάτους Xg και συχνότητας ω. Τονίζεται πως οι u, v εκφράζουν 

τις οριζόντιες και κατακόρυφες μετατοπίσεις σχετικές ως προς την άκαμπτη βάση. 

 

Σχήμα 4.6 Εύκαμπτος τοίχος αντιστήριξης με εφελκυόμενο αγκύριο, εδραζόμενος σε 

στροφικώς ενδόσιμη βάση.  

Ο τοίχος συνδέεται σε ύψος Ηa με εφελκυόμενο αγκύριο, το οποίο προσομοιώνεται 

ως γραμμικό ελαστικό μεταθετικό ελατήριο σταθερά Κ, το οποίο δεν επηρεάζει την 

απόκριση του  εδαφικού μέσου (σε αντίθεση με τα διατμητικά αγκύρια που αυξάνουν 

την αντοχή του επιχώματος). Η διαδικασία υπολογισμού του βέλους κάμψης του 

τοίχου (εξ.4.15) παραμένει ίδια με τη μόνη διαφορά πως θεωρείται άκαμπτη βάση 

θεμελίωσης συνεπώς Vsf /Vs→∞, coc=0 και η συνάρτηση σχήματος του εδάφους 

λαμβάνει την απλούστερη μορφή Φ(y)=sin(πy/2H). Για τη μελέτη της απόκρισης, ο 

τοίχος διαχωρίζεται σε δύο τμήματα, κάτω του αγκυρίου (τμήμα 1) και άνω του 

αγκυρίου (τμήμα 2). Συνεπώς, το βέλος κάμψης δίνεται βάσει της εξ.4.15:   

𝑤1(𝑦) = 𝐶1 cos(𝛽𝑦) + 𝐶2 sin(𝛽𝑦) + 𝐶3 cosh(𝛽𝑦) + 𝐶4 sinh(𝛽𝑦) + 𝛬 𝛷(𝑦),   𝑦 ≤ 𝐻𝑎 (4.17a) 
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𝑤2(𝑦) = 𝐶5 cos(𝛽𝑦) + 𝐶6 sin(𝛽𝑦) + 𝐶7 cosh(𝛽𝑦) + 𝐶8 sinh(𝛽𝑦) + 𝛬 𝛷(𝑦),   𝑦 ≥ 𝐻𝑎 (4.17b) 

Για τον υπολογισμό των οκτώ αυθαίρετων σταθερών Ci, επιβάλλονται οι συνοριακές 

συνθήκες: 

 𝑤1(0) = 0               (4.18a) 

 𝐸𝐼∗𝑤1
(2)

(0) = 𝐾𝑅𝑤1
(1)

(0)                    (4.18b) 

 𝑤1(𝐻𝑎) = 𝑤2(𝐻𝑎)              (4.18c) 

 𝑤1
(1)

(𝐻𝑎) = 𝑤2
(1)

(𝐻𝑎)                     (4.18d) 

 𝑤1
(2)

(𝐻𝑎) = 𝑤2
(2)

(𝐻𝑎)                     (4.18e) 

 𝑤1
(3)(𝐻𝑎) = 𝑤2

(3)(𝐻𝑎) + 𝐾/𝐸𝐼∗[𝑤2(𝐻𝑎) − 𝑤1(0)]            (4.18f) 

 𝑤2
(2)(𝐻) = 0                      (4.18g) 

𝑤2
(3)(𝐻) = 0                                                   (4.18h) 

οι οποίες αντιστοιχούν σε μηδενική μετατόπιση και ισορροπία των ροπών στη βάση 

του τοίχου, συμβιβαστό μετατοπίσεων, στροφών, ροπών και τεμνουσών δυνάμεων 

στη θέση του αγκυρίου και μηδενικής τέμνουσας και ροπής στο ελεύθερο άκρο 

(κορυφή) του τοίχου. Τονίζεται πως, εν γένει, η κεφαλή του αγκυρίου η οποία 

μεταφέρει τα εντατικά μεγέθη στον τοίχο, μπορεί να παραλάβει κατά κύριο λόγο 

τέμνουσες δυνάμεις αλλά ενίοτε και μικρές ροπές. Έτσι, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη 

και ένα ισοδύναμο στροφικό ελατήριο στη θέση y=Ηa με συνέπεια να προστεθεί ο 

αντίστοιχος όρος για την παραληφθείσα ροπή στην εξ.4.18e. Όμως, στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων η ροπή του αγκυρίου είναι αμελητέα και για ευκολία στην 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων, λαμβάνεται υπόψη μόνο η τέμνουσα δύναμη του 

αγκυρίου. Αντιπροσωπευτικές τιμές των ισοδύναμων σταθερών του αγκυρίου 

μπορούν να προσδιοριστούν από τον Παπασπύρου (1985 & 2017). Για ευκολία στην 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων ορίζεται και πάλι ο συντελεστής ανηγμένης 

ευκαμψίας του τοίχου dw=GH3/EI. Οι εδαφικές ωθήσεις δίνονται , όμοια με την 

ενότητα 4.1.1: 
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  𝜎𝑥1(0, 𝑦) = −
2

1−𝜈
𝐺∗𝑚 (

L  �̈�𝑔 𝛷(𝑦)

a𝑜𝑐
2  − a𝑜

2  + 𝑐𝑜𝑐
(

𝐻

𝑉𝑠
∗)

2
+ 𝑤1(𝑦)) ,   𝑦 < 𝐻𝑎         (4.19a) 

 𝜎𝑥2(0, 𝑦) = −
2

1−𝜈
𝐺∗𝑚 (

L  �̈�𝑔 𝛷(𝑦)

a𝑜𝑐
2  − a𝑜

2  + 𝑐𝑜𝑐
(

𝐻

𝑉𝑠
∗)

2
+ 𝑤2(𝑦)) ,   𝑦 ≥ 𝐻𝑎         (4.19b) 

Για ευκολία στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ορίζεται ο συντελεστής 

ανηγμένης ενδοτικότητας (δυστένειας) του αγκυρίου : dk=GH/K. 

 

Σχήμα 4.7 Κατανομή ανηγμένων ψευδο–στατικών (ω=0) μετατοπίσεων του τοίχου 

για διάφορες τιμές ευκαμψίας dw, ενδοτικότητας dk και ύψους αγκυρίου Ha. ν=1/3, 

δ=10%, dθ=0. 

Όπως παρατηρείται στο Σχ.4.7 ο συνδυασμός ευκαμψίας τοίχου και ενδοτικότητας 

αγκυρίου κατέχουν κυρίαρχο ρόλο τόσο στο εύρος του βέλους κάμψης του τοίχου 

όσο και στην κατανομή του καθ’ ύψος. Βάσει των αποτελεσμάτων του διαγράμματος, 

η δυστένεια του αγκυρίου είναι σημαντικότερη από την ευκαμψία του τοίχου καθώς 

μπορεί να προκύψουν αυξήσεις των μετατοπίσεων (στη θέση του αγκυρίου) έως 80% 

για αύξηση του dk από 0.01 σε 0.5, ενώ για την ευκαμψία του τοίχου προκύπτει 

αύξηση των μέγιστων μετατοπίσεων έως 40%  για αύξηση του dw από 10 σε 20. Εξ 

ίσου σημαντικό ρόλο κατέχει και το ύψος εφαρμογής του αγκυρίου. Όσο ψηλότερα 

τοποθετείται (μεγαλύτερος λόγος Ha/H) τόσο μειώνονται οι μετατοπίσεις στην 

κορυφή και αυξάνονται οι μετατοπίσεις στο κατώτερο (τμήμα 1) του τοίχου. 

Τονίζεται πως για μεγάλους λόγους Ηa/H και μικρές τιμές ενδοτικότητας dk, δύναται 

να προκύψουν αρνητικές μετατοπίσεις του τοίχου, δηλαδή, ο τοίχος να 

παραμορφωθεί προς τη μεριά του επιχώματος. 
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Βάσει των εξ.4.19 οι παραπάνω μεταβολές αντικατοπτρίζονται και στο προφίλ των 

ωθήσεων σx, καθώς η απόκριση του ελεύθερου πεδίου uff είναι αμετάβλητη από τις 

παραμέτρους Ha/H, dw και dk. Στο παρακάτω Σχ.4.8 παρατίθενται διαγράμματα 

κατανομής των δυναμικών ωθήσεων για διάφορες τιμές dw, dk και Ηa/H. 

 

Σχήμα 4.8 Κατανομή ανηγμένων ψευδο–στατικών (ω=0) ωθήσεων για διάφορες 

τιμές ευκαμψίας και ενδοτικότητας και ύψους αγκυρίου. ν=1/3, δ=10%, dθ=0. 

Σύμφωνα με τις εξ.4.19 που είναι της μορφής τύπου Winkler (σ = k (uff –w)) και του 

Σχ.4.7, η αύξηση των dk ή dw έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των w που είναι οι 

μετατοπίσεις του τοίχου, σχετικές ως προς την άκαμπτη βάση. Λόγω της αύξησης 

των w, η διαφορά uff  – w  μικραίνει, συνεπώς αναμένεται μείωση των δυναμικών 

ωθήσεων, κάτι που επιβεβαιώνεται από το Σχ.4.8. Επίσης, παρατηρείται πως για 

συνήθεις τιμές ενδοτικότητας του αγκυρίου (dk<0.5) η μεταβολή των dw ή dk δεν 

μεταβάλλει σημαντικά το προφίλ των τάσεων σx.  

Ολοκληρώνοντας το προφίλ των εδαφικών ωθήσεων προκύπτει η συνισταμένη 

ώθηση Qtot, από την οποία ένα μέρος θα παραληφθεί από το αγκύριο (Qk=K(w2(Ha)–

w1(0))) ενώ το υπόλοιπο θα παραληφθεί από τη βάση του τοίχου (τέμνουσα βάσης Qb 

= Qtot –Qk). Έτσι, η ροπή και τέμνουσα βάσης θα δίνονται : 

𝑄𝑏 = − (
2

1−𝜈
) 𝐺∗𝑚 [

L �̈�𝑔

a𝑜𝑐
2 −a𝑜

2+𝑐𝑜𝑐
(

𝐻

𝑉𝑠
∗)

2

∫ 𝛷(𝑦)𝑑𝑦
𝐻

0
+ ∫ 𝑤1(𝑦)𝑑𝑦

𝐻𝑎

0
+ ∫ 𝑤2(𝑦)

𝐻

𝐻𝑎
𝑑𝑦] −𝐾(𝑤2(𝐻𝑎) − 𝑤1(0))   4.20 

𝑀𝑏 = − (
2

1 − 𝜈
) 𝐺∗𝑚 [

L �̈�𝑔

a𝑜𝑐
2 − a𝑜

2 + 𝑐𝑜𝑐

(
𝐻

𝑉𝑠
∗)

2

∫ 𝑦 𝛷(𝑦)𝑑𝑦
𝐻

0

+ ∫ 𝑦 𝑤1(𝑦)𝑑𝑦
𝐻𝑎

0

+ ∫ 𝑦 𝑤2(𝑦)
𝐻

𝐻𝑎

𝑑𝑦] − 

           −𝐾𝐻𝑎(𝑤2(𝐻𝑎) − 𝑤1(0))                 (4.21) 
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Σχήμα 4.9 Ψευδο–στατική συνολική τέμνουσα δύναμη Qtot και τέμνουσα αγκυρίου 

Qk συναρτήσει της ευκαμψίας του τοίχου dw; ω=0, ν=1/3, δ=10%, dθ=0. 

Στο Σχ.4.9 παρατίθεται η συνολική τέμνουσα δύναμη και η δύναμη του αγκυρίου 

συναρτήσει της ανηγμένης ευκαμψίας dw. Είναι εμφανής η σημαντική επιρροή της 

ευκαμψίας του τοίχου έως την τιμή dw=15 στη συνολική τέμνουσα, ενώ για 

μεγαλύτερες τιμές ευκαμψίας παρατηρείται γραμμική μείωση της Qtot. Επίσης 

φαίνεται πως η τέμνουσα του αγκυρίου είναι αμετάβλητη από την ευκαμψία του 

τοίχου για dw>1. Ως προς το ύψος εφαρμογής του αγκυρίου, όσο αυξάνει ο λόγος 

Ha/H τόσο αυξάνεται η συνολική τέμνουσα βάσης και μειώνεται τέμνουσα του 

αγκυρίου. Για Ha/H=1 προκύπτει η απόκριση της μονόπακτης δοκού (ενότητα 3.2.3). 

Τέλος, με την αύξηση της ανηγμένης δυστένειας dk του αγκυρίου παρατηρείται 

μείωση τόσο της συνολικής τέμνουσα όσο και της τέμνουσας αγκυρίου. 

Στο παρακάτω Σχ.4.10 παρατίθενται διαγράμματα ανηγμένης τέμνουσας βάσης Qb 

και τέμνουσας αγκυρίου Qk συναρτήσει της ανηγμένης συχντότητας διέγερσης ω/ω1, 

όπου ω1=πVs /2H.  Όπως παρατηρείται στο Σχ.4.10 το αγκύριο μπορεί να παραλάβει 

έως το 50% της συνολικής τέμνουσας δύναμης. Για μικρότερες τιμές dk, μεγαλύτερο 

ποσοστό της συνολικής δύναμης παραλαμβάνεται από το αγκύριο (Qk) και μικρότερο 

από τη βάση του τοίχου (Qb). Οι παραπάνω παρατηρήσεις φαίνονται εντονότερα για 

την περίπτωση του συντονισμού (ω/ω1≈1) καθώς η επίδραση των dk και dw αυξάνει 

έως 40% συγκριτικά με την περίπτωση ψευδο–στατικής φόρτισης.  

Τέλος, τονίζεται πως δεν παρατηρείται επίδραση της θεμελιώδους ιδιοσυχνότητας 

του συστήματος ως προς οποιαδήποτε παράμετρο dw, dk ή Ha. Δηλαδή, η ύπαρξη του 

τοίχου και του αγκυρίου, ως συνοριακές συνθήκες, δεν επηρεάζουν την απόκριση του 

συστήματος συγκριτικά με τη συχνότητα διέγερσης. Το σύστημα αντιστήριξης θα 
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συντονίζεται πάντα στη θεμελιώδη ιδιοσυχνότητα ω1=πVs/2H  που αντιστοιχεί στο 

ελεύθερο πεδίο. 

 

Σχήμα 4.10 Δυναμική τέμνουσα βάσης Qb και αγκυρίου Qk συναρτήσει της 

ανηγμένης συχνότητας διέγερσης; ν=1/3, δ=10% και dθ=0. 

 

4.1.3  Ενδόσιμος τοίχος υπό κατακόρυφη διάδοση διαμήκων (P) κυμάτων 

 Το υπό μελέτη προσομοίωμα φαίνεται στο Σχ.4.11 και αποτελείται από 

ενδόσιμο τοίχο ύψους Η, μέτρου ελαστικότητας Ε και διατομής Α=1∙tw ο οποίος 

αντιστηρίζει ομοιογενή εδαφική στρώση μέτρου διάτμηση G, λόγου Poisson ν, 

πυκνότητας ρ και συντελεστή απόσβεσης δ. Υιοθετείται το Καρτεσιανό σύστημα 

συντεταγμένων y–z του Σχ.4.11 όπου uy και uz είναι οι οριζόντιες και κατακόρυφες 

μετατοπίσεις σχετικές ως προς την άκαμπτη βάση. Ο τοίχος εδράζεται σε ενδόσιμο 

έδαφος θεμελίωσης ίδιων παραμέτρων με του επιχώματος, το οποίο προσομοιώνεται 

μέσω κατακόρυφου γραμμικού ελαστικού μεταθετικού ελατηρίου σταθεράς Κ. 

Αντιπροσωπευτικές τιμές της σταθεράς Κ του ελατηρίου μπορούν να υπολογιστούν 

από τις εργασίες των Mylonakis κ.α. (2006), Spyrakos & Beskos (1986) και Gazetas 

(1983). Επιβάλλεται κατά την κατακόρυφη διεύθυνση αρμονική επιτάχυνση στη 
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βάση σταθερού πλάτους Χg και συχνότητας ω. Στην παρούσα ενότητα υιοθετείται η 

μεθοδολογία υπολογισμού των Brandenberg κ.α. (2015) και Mylonakis & Gazetas 

(2002) με ορισμένες διαφοροποιήσεις. Η εξίσωση ισορροπίας για ένα στοιχειώδες 

τμήμα του εδαφικού μέσου δίνεται: 

2

2
yzz

z gu X
z y t




   
   

   

               (4.22) 

 

Σχήμα 4.11 Δυναμική απόκριση ενδόσιμου τοίχου αντιστήριξης υπό κατακόρυφη 

διάδοση διαμήκων (P) κυμάτων. 

Οι αντίστοιχες ορθές και διατμητικές τάσεις δίνονται από τις εξισώσεις 

ελαστικότητας: 

 
*2 (1 )

1 2
y z

y

u uG
y z

  


 
   

   

                              (4.23a) 

*2 (1 )
1 2

yz
z

uuG
z y

  


 
   

   

                                 (4.23b) 

* y z
xy

u uG
z y


 

  
  

                       (4.23c) 

Για την επίλυση της μερικής διαφορικής εξ.4.22 υιοθετούνται αντίστοιχες 

απλοποιητικές παραδοχές με αυτές των Veletsos & Younan (1994) (για την 
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περίπτωση οριζόντιας επιτάχυνσης στη βάση) μηδενικής οριζόντιας ορθής τάσης 

(σx=0) και αμελητέας μεταβολής της οριζόντιας μετατόπισης ως προς την 

κατακόρυφη διεύθυνση (∂uy/∂z=0), οπότε προκύπτει: 

2 2 2

2 2 2 2

( )( ) ( )y y y g
e y

P P

u u u Xf zf z f z u
y z z z V V




  
   

   
                   (4.24) 

όπου ψe=(2–ν)/(1–ν) και VP 
2 =2G(1-ν)/(ρ(1-2ν) η διάδοση πρωτευόντων (P) κυμάτων 

στο εδαφικό μέσο. Με εφαρμογή της μεθόδου χωρισμού των μεταβλητών 

uz(y,z)=V(y) Φ(z) όπου V(y) μια συνάρτηση προς προσδιορισμό με μονάδες μήκους 

και Φ(z) μια αδιάστατη αυθαίρετη συνάρτηση και εφαρμόζοντας την 

ολοκληρωματική τεχνική κατά Vlasov–Leontiev των Kloukinas κ.α. (2012), 

πολλαπλασιάζεται η εξ.4.24c με τη Φ(z) και ολοκληρώνεται καθ’ ύψος του τοίχου, 

οπότε προκύπτει η απλούστερη συνήθης διαφορική εξίσωση κίνησης: 

 
2

2 2

( ) ( ) a a g
oc oc o

P

Xd V y V y c
dy V

   
L                       (4.25) 

όπου
2

2

0 0

( )a 2 / ( )
H H

oc
d z dz z dz

dz
 

  
 
 

2

0 0

2 ( ) / ( )
H H

ez dz z dz
 

   
 

 L
2

0

2 ( ) '( ) / ( )
H

occ H H z dz     

και ao= 2ω2/(VP 
2 ψe ). Τονίζεται πως στη θέση του μέτρου διάτμησης G, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το μιγαδικό μέτρο διάτμησης G*=G(1+2iδ) ώστε να ληφθεί υπόψη η 

ιξώδης απόσβεση του υλικού. Η γενική λύση της εξ.4.25 δίδεται: 

 
1 2 2( ) e

a a
gmy my

P o oc oc

X
V y C e C

V c
  

 

L 
             (4.26) 

όπου m= √a𝑜𝑐 − a𝑜 − c𝑜𝑐 . Οι σταθερές C1 και C2 θα προσδιοριστούν από τις 

συνοριακές συνθήκες: 

uz(y→∞,z) = vff (z)              (4.27a)

 uz(0,z) = vw(z)                     (4.27b) 

όπου vff (z) = Vff cos (ωz/Vp) η απόκριση του ελεύθερου πεδίου. Η εξ.4.27a επιβάλει 

πεπερασμένη τιμή της uz σε άπειρη απόσταση από τον τοίχο και ταυτόχρονα Φ(z)= 

cos (ωz/Vp). Με αντικατάσταση των εξ.4.27 στην εξ.4.26 και εν συνεχεία στην 

εξ.4.23c προκύπτει: 
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*

2(0, ) ( ) ( )
a a

g
yz w
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X
z mG v z z

V c


 
       

L 
                  (4.28) 

Στην εξ. 4.28 υπάρχουν δύο άγνωστοι, οι διατμητικές τάσεις στον τοίχο τyz και οι 

αξονικές μετατοπίσεις vw. Για τον υπολογισμό των vw λαμβάνεται η ισορροπία ενός 

στοιχειώδους τμήματος του τοίχου, όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχ.4.12: 

 
2

*
2

( ) a a ( ) ( ) 0w
w oc o oc ff w

d v zEA G c v z v z
dz

                          (4.29) 

Τονίζεται πως οι αδρανειακές δυνάμεις του τοίχου αγνοούνται καθώς μπορούν να 

ληφθούν υπόψη σε ξεχωριστή ανάλυση με εφαρμογή της αρχής της επαλληλίας 

(Mylonakis & Gazetas 2000). Η εξ.4.29 μπορεί εύκολα να επιλυθεί, δεδομένης της 

συνάρτησης Φ(z), και έχει γενική λύση: 

2

1 2 2 2( ) cos  sin  ( )z pz z
w ff

w w z p w

k Vk kv z C z C z V z
EA EA k V EA 

   
             

                 (4.30) 

όπου οι σταθερές C1 και C2 θα προσδιοριστούν από τις συνοριακές συνθήκες: 

 P(0)=0               (4.31a) 

 P(H)=K vw(H)              (4.31b) 

οι οποίες αντιστοιχούν σε μηδενική αξονική δύναμη στο ελεύθερο άκρο (κορυφή) του 

τοίχου και ισορροπία δυνάμεων στη βάση του (z=H). 

 

Σχήμα 4.12  Ισορροπία στοιχειώδους τμήματος του τοίχου κατά την κατακόρυφη 

διεύθυνση 
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Από τη συνοριακή συνθήκη 4.31a θα προκύψει C2=0, συνεπώς  το προφίλ των 

διατμητικών τάσεων καθ’ ύψος τους τοίχου θα έχει συνημιτονοειδή κατανομή. 

Κατ’ ακολουθία με τις προηγούμενες ενότητες, ορίζεται ο αντίστοιχος συντελεστής 

ενδοτικότητας της θεμελίωσης dk=EA/KΗ. Ολοκληρώνοντας το προφίλ των 

διατμητικών τάσεων τyz καθ’ ύψος του τοίχου προκύπτει η συνολική αξονική δύναμη 

που δέχεται ο τοίχος Ptot. Στο παρακάτω Σχ.4.13 δίδεται η δυναμική αξονική δύναμη 

του τοίχου συναρτήσει του λόγου λ/Η, όπου λ το μήκος κύματος για το οποίο ισχύει 

Vp = ωλ/2π. Η παραπάνω παρουσίαση των αποτελεσμάτων ως προς λ/Η, αντί του 

καθιερωμένου λόγου συχνοτήτων ω/ω1, παρουσιάστηκε από τους Brandenberg κ.α. 

(2015) αιτιολογώντας με καινοφανή τρόπο τον λόγο για τον οποίο υπάρχει σύγχυση 

μεταξύ πειραματικών και αριθμητικών αποτελεσμάτων για τη δυναμική απόκριση 

τοίχων αντιστήριξης. Σύμφωνα με τους βασικούς ορισμούς της συχνότητας διέγερσης 

ω=2πVp/λ και της θεμελιώδους ιδιοσυχνότητας ω1=πVp/2H ισχύει ω/ω1=4Η/λ. 

Στο Σχ.4.13 παρουσιάζεται η ανηγμένη δυναμική αξονική δύναμη Ptot συναρτήσει 

του λόγου λ/Η για διάφορες τιμές του λόγου Poisson ν. Τονίζεται πως λόγω της 

αξονικής καταπόνησης του τοίχου δεν υπάρχει σημαντική επιρροή στην απόκριση 

του τοίχου από τις παραμέτρους dk και δ. 

 

Σχήμα 4.13 Ανηγμένη δυναμική αξονική δύναμη Ptot συναρτήσει του λόγου λ/Η; 

δ=10%, dk=0. 

Όπως φαίνεται από το Σχ.4.13 για συνήθεις λόγους Poisson (π.χ. ν=1/3) και του 

λόγου λ/Η η ανηγμένη αξονική δύναμη είναι της τάξης του Ptot/(ρXgH2)≈0.05 καθώς 

στη πλειονότητα των περιπτώσεων λ/Η>4. Σημειώνεται πως για την περίπτωση 
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κατακόρυφης διάδοσης διαμήκων (P) κυμάτων οι επιταχύνσεις από συνήθεις 

σεισμούς είναι αρκετά μικρότερες από τις αντίστοιχες των διατμητικών (S) κυμάτων 

καθώς επίσης υπάρχει και διαφορά στο συχνοτικό περιεχόμενο των δύο περιπτώσεων. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η διαφορά μεταξύ των αποκρίσεων των δύο συστημάτων 

να αυξάνει σημαντικά. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι ακόμα και για τη μειονότητα των 

περιπτώσεων όπου υπάρχει σημαντική συνιστώσα των P κυμάτων για μια δεδομένη 

σεισμική διέγερση, η επίδραση της στη συνολική απόκριση του συστήματος 

αντιστήριξης είναι αρκετά μικρότερη από την αντίστοιχη των S κυμάτων και κατ’ 

επέκταση μπορεί να αμεληθεί. 

 

4.2   ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ 

 

4.2.1 Εύκαμπτος τοίχος εδραζόμενος σε ενδόσιμη ομοιογενή εδαφική στρώση 

 

 Στην παρούσα ενότητα μελετάται το προσομοίωμα του Σχ.4.14 όπου ένας 

εύκαμπτος τοίχος ύψους Η και δυσκαμψίας ΕΙ, με μέτρο ελαστικότητας Ε και 

Ι=tw
3/12 με tw το πάχος του τοίχου στο επίπεδο y–z, αντιστηρίζει γραμμική ελαστική 

ανομοιογενή εδαφική στρώση με σταθερή πυκνότητα ρ, μεταβαλλόμενο μέτρο 

διάτμησης με το βάθος G(z), λόγο Poisson ν και συντελεστή απόσβεσης δ. Τοίχος και 

επίχωμα εδράζονται σε ομοιογενή εδαφική στρώση πάχους hb, πυκνότητας ρb, μέτρου 

διάτμηση Gb και συντελεστή απόσβεσης δ. Η ομοιογενής στρώση θεμελίωσης 

εδράζεται σε άκαμπτη βάση στην οποία επιβάλλεται αρμονική διέγερση επιτάχυνσης 

σταθερού πλάτους Ag και συχνότητας ω. Η ανομοιογένεια του εδαφικού μέσου 

λαμβάνεται ως προς το μέτρο διάτμησης G, βάσει της εργασίας των Brandenberg κ.α. 

(2017): 

 𝐺(𝑧) = 𝐺𝐻 [𝑏 + (1 − 𝑏)
𝑧

𝐻
]

2𝑛
= 𝐺𝐻𝑓(𝑧)                   (4.32) 

όπου b και n αδιάστατοι συντελεστές που εκφράζουν την ανομοιογένεια του 

επιχώματος και GH η τιμή του μέτρου διάτμησης στη βάση του τοίχου (z=H). Βάσει 
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της εξ.4.32 ισχύει Go / GH = b2n  και Vs(0)/Vs(H)=bn  με (Vs(z))2=G(z)/ρ την ταχύτητα 

διάδοσης εγκαρσίων κυμάτων στο εδαφικό μέσο.  

 

Σχήμα 4.14 Εύκαμπτος τοίχος αντιστήριξης ανομοιογενούς εδάφους, εδραζόμενος σε 

ομοιογενή εδαφική στρώση. 

Η διαδικασία υπολογισμού των μετατοπίσεων του εδαφικού μέσου είναι παρόμοια με 

αυτή των Brandenberg κ.α. (2017), με την προσθήκη της ενδοτικότητας του τοίχου. Η 

εξίσωση ισορροπίας κατά την οριζόντια διεύθυνση δίνεται: 

 𝜕𝜎𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑧
= 𝜌 (

𝜕2𝑢𝑦

𝜕𝑡2 + 𝐴𝑔)                      (4.33) 

ενώ οι εξισώσεις ελαστικότητας που συνδέουν τις τάσεις με τις μετατοπίσεις του 

αντιστηριζόμενου μέσου δίδονται: 

 𝜎𝑦 =
2𝐺𝐻

1−2𝜈
𝑓(𝑧) ((1 − 𝜈)

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
+ 𝜈

𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑧
)                     (4.34) 

 𝜎𝑧 =
2𝐺𝐻

1−2𝜈
𝑓(𝑧) ((1 − 𝜈)

𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑧
+ 𝜈

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
)                     (4.35) 

 𝜏𝑥𝑦 = 𝐺𝐻𝑓(𝑧) (
𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑧
+

𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑦
)                      (4.36) 

όπου σy, σz και τyz οι οριζόντιες, κατακόρυφες ορθές και διατμητικές τάσεις, 

αντίστοιχα, ενώ uy και uz οι σχετικές ως προς την άκαμπτη βάση οριζόντιες και 

κατακόρυφες μετατοπίσεις του εδαφικού μέσου. Υιοθετούνται και πάλι οι 
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απλοποιητικές παραδοχές των Veletsos & Younan (1994) μηδενικής κατακόρυφης 

ορθής τάσης σz=0 και μηδενικής μεταβολής της κατακόρυφης μετατόπισης ως προς 

την οριζόντια διεύθυνση (∂uz/∂y=0). Εφαρμόζοντας τη μέθοδο χωρισμού των 

μεταβλητών uy(y,z)=Y(y) Φ(z) όπου Φ(z) μια αυθαίρετη αδιάστατη συνάρτηση και 

Y(y) μια συνάρτηση προς προσδιορισμό με μονάδες μήκους και χρήση της 

ολοκληρωματικής τεχνικής κατά Vlasov–Leontiev, οι Brandenberg κ.α. (2017) 

καταλήγουν στη λύση της Y(y): 

 𝑌(𝑦) = 𝐶1𝑒𝑚𝑦 + 𝐶2𝑒−𝑚𝑦 −
𝐿

𝑏𝑜𝑐
2 (𝑎𝑜𝑐

2 −𝑎𝑜
2)+𝐻2𝑐𝑜𝑐

𝜌𝐴𝑔𝐻2

𝐺𝐻
                   (4.37) 

όπου m= √𝑏𝑜𝑐
2 (a𝑜𝑐

2 − a𝑜
2) − 𝐻2𝑐𝑜𝑐  / (Hψe) ένας γενικευμένος κυματικός αριθμός, 

𝑎𝑜𝑐
2 = 𝐻2 ∫ 𝑓(𝑧) (

𝑑𝛷(𝑧)

𝑑𝑧
)

2
𝑑𝑧

𝐻

0
/ ∫ 𝛷2(𝑧)𝑑𝑧

𝐻

0
μια αδιάστατη συχνότητα αποκοπής, 

𝐿 = ∫ 𝛷(𝑧)𝑑𝑧
𝐻

0
/ ∫ 𝑓(𝑧)𝛷2(𝑧)𝑑𝑧

𝐻

0
 ένας συντελεστής αντίστοιχος με τους συντελεστές 

συμμετοχής που χρησιμοποιούνται στη Δυναμική των Κατασκευών, 𝑏𝑜𝑐
2 =

∫ 𝛷2(𝑧)𝑑𝑧
𝐻

0
/ ∫ 𝑓(𝑧)𝛷2(𝑧)𝑑𝑧

𝐻

0
 ένας συντελεστής σχετικός με την ανομοιογένεια του 

εδαφικού μέσου, 𝑐𝑜𝑐 = 𝑓(𝐻)𝛷(𝐻)𝛷′(𝐻)/ ∫ 𝑓(𝑧)𝛷2(𝑧)𝑑𝑧
𝐻

0
ένας συντελεστής σχετικός 

με τη μη μηδενική μετατόπιση στη βάση του τοίχου, ao=ωH/VH η αδιάστατη 

συχνότητα διέγερσης και ψe
2=(2-ν)/(1-ν) ένας συντελεστής συμπιεστότητας. Τονίζεται 

πως στη θέση του μέτρου διάτμησης G, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μιγαδικό μέτρο 

διάτμησης G*=G(1+2iδ) ώστε να ληφθεί υπόψη και η ιξώδης απόσβεση του 

εδαφικού μέσου. Οι σταθερές C1 και C2 της εξ.4.37 θα υπολογιστούν από τις 

συνοριακές συνθήκες: 

uy(y→∞,z) = uy 
ff(z)                      (4.38a) 

uy(0,z) = w(z)                     (4.38b) 

όπου w(z) το βέλος κάμψης του τοίχου και uy 
ff (z) οι μετατοπίσεις του ελεύθερου 

πεδίου. Από την εξ.4.38a θα προκύψει πεπερασμένη τιμή της μετατόπισης uy σε 

άπειρη απόσταση από τον τοίχο και ταυτόχρονα θα προσδιοριστεί η Φ(z). Για τον 

υπολογισμό της συνάρτησης σχήματος του ανομοιογενούς εδαφικού μέσου μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν οι λύσεις των Rovithis κ.α. (2011), Towhata (1996) και Gazetas 

(1982), οι οποίες θα παρατεθούν στην επόμενη ενότητα. Με αντικατάσταση των 

εξ.4.38 στην εξ.4.37, προκύπτουν οι οριζόντιες μετατοπίσεις του εδάφους: 
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 𝑢𝑦(𝑦, 𝑧) = 𝑤(𝑧)𝑒−𝑚𝑦 +
𝐿

𝑏𝑜𝑐
2 (𝑎𝑜𝑐

2 −𝑎𝑜
2)−𝐻2𝑐𝑜𝑐

𝜌𝐴𝑔𝐻2

𝐺𝐻
𝛷(𝑧) (𝑒−𝑚𝑦 − 1)            (4.39) 

ενώ οι εδαφικές ωθήσεις σύμφωνα με την εξ.4.34 και επιβολή των απλοποιητικών 

παραδοχών των Veletsos & Younan (1994) δίνονται: 

 𝜎𝑦(0, 𝑧) = 𝜓𝑜
2𝐺𝐻𝑓(𝑧)

𝜕𝑢𝑦(𝑧)

𝜕𝑦
|

𝑦=0
                       (4.40) 

και με αντικατάσταση της εξ.4.39 προκύπτει: 

 𝜎𝑦(0, 𝑧) = −𝜓𝜎
𝐺𝐻

𝐻
𝑓(𝑧)√𝑏𝑜𝑐

2 (𝑎𝑜𝑐
2 − 𝑎𝑜

2) − 𝐻2𝑐𝑜𝑐 (𝑤(𝑧) +
𝐿

𝑏𝑜𝑐
2 (𝑎𝑜𝑐

2 −𝑎𝑜
2)−𝐻2𝑐𝑜𝑐

𝜌𝐴𝑔𝐻2

𝐺𝐻
𝛷(𝑧))         (4.41) 

όπου ψ0
2 = 2/(1-ν) and ψσ=2/((1-ν)(2-ν))1/2. Σημειώνεται πως οι μετατοπίσεις του 

εδαφικού μέσου δίνονται για άπειρη απόσταση από τον τοίχο: 

 𝑢𝑦
𝑓𝑓(𝑧) = 𝑌(𝑦 → ∞)𝛷(𝑧) = −

𝐿

𝑏𝑜𝑐
2 (𝑎𝑜𝑐

2 −𝑎𝑜
2)−𝐻2𝑐𝑜𝑐

𝜌𝐴𝑔𝐻2

𝐺𝐻
𝛷(𝑧) = 𝑈𝑓𝑓𝛷(𝑧)         (4.42) 

Βάσει της εξ.4.42 οι εδαφικές ωθήσεις της εξ.4.41 μπορούν να γραφούν στην 

ισοδύναμη μορφή: 

 𝜎𝑦(0, 𝑧) = 𝑘𝑦𝐻(𝑧)(𝑢𝑦
𝑓𝑓(𝑧) − 𝑤(𝑧))              (4.43) 

όπου kyH είναι συντελεστές των ισοδύναμων ελατηρίων Winkler : 

 𝑘𝑦𝐻(𝑧) = 𝜓𝜎
𝐺𝐻

𝐻
√𝑏𝑜𝑐

2 (𝑎𝑜𝑐
2 − 𝑎𝑜

2) − 𝐻2𝑐𝑜𝑐  𝑓(𝑧) = 𝐾𝑦𝐻𝑓(𝑧)           (4.44) 

Η έκφραση της εξ.4.44 για τους συντελεστές των ισοδύναμων ελατηρίων Winkler 

διαφέρει συγκριτικά με τη λύση των Brandenberg κ.α. (2017) κατά έναν περιττό 

συντελεστή σχετικό με τις συναρτήσεις σχήματος εδάφους Φ(z) και ανομοιογένειας  

f(z). Επίσης, βάσει της εξ.4.43 αποδεικνύεται πως η μεταβολή με το βάθος των 

ισοδύναμων ελατηρίων Winkler είναι ίδια με αυτή του μέτρου διάτμησης G(z).   

 

Εξίσωση κίνησης του τοίχου 

Στην εξ.4.43 υπάρχουν δύο άγνωστοι, οι ωθήσεις σy(z) και οι μετατοπίσεις του τοίχου 

w(z). Για τον προσδιορισμό των παραπάνω μεγεθών χρησιμοποιείται η εξίσωση 

κίνησης του τοίχου, υπό τη θεώρηση δοκού τύπου Euler–Bernoulli, όπως φαίνεται 

στο Σχ.4.15: 
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EI w(4)(z) – σy(0,z)=0                     (4.45) 

και με αντικατάσταση της εξ.4.43 προκύπτει: 

EI w(4)(z) + KyH  f(z) w(z) = KyH  f(z) Uff Φ(z)              (4.46) 

 

 

Σχήμα 4.15 Ισορροπία στοιχειώδους τμήματος του τοίχου. 

Τονίζεται πως στη δυναμική ισορροπία του τμήματος του τοίχου έχουν αγνοηθεί οι 

αδρανειακές του δυνάμεις, καθώς μπορούν να υπολογιστούν σε ξεχωριστή ανάλυση 

(Mylonakis & Gazetas (2000)). 

Για τη γενική λύση της μη ομογενούς διαφορικής εξ.4.46 απαιτείται η γενική λύση 

της αντίστοιχης ομογενούς (για δεξιό μέλος ίσο με μηδέν) και μια μερική λύση της μη 

ομογενούς: 

w(z) = wγ,ομ(z) + wμ,μη-ομ (z)                      (4.47) 

Για τον προσδιορισμό της γενικής λύσης της αντίστοιχης ομογενούς γίνεται η αλλαγή 

μεταβλητής  𝜒 = (𝑏 +
(1−𝑏)𝑧

𝐻
)

2

ορίζεται ο συντελεστής 𝜆𝑛+4 =
𝑘𝑦𝐻

𝐸𝐼
(

𝛨

1−𝑏
)

4

 και 

εφαρμόζεται ο κανόνας της αλυσίδας για την παράγωγο σύνθετης συνάρτησης, οπότε 

προκύπτει: 

4χ2 w(4)(χ)+ 12χ w(3)(χ) +3w(2)(χ) + 4 λn+4 χn w(χ) = 0              (4.48) 
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Η γενική λύση της νέας διαφορικής εξ.4.48 προσδιορίζεται με τη μέθοδο των σειρών 

Frobenius (γενικευμένων δυναμοσειρών), σύμφωνα με την οποία θεωρείται λύση της 

μορφής: 

 𝑤(𝜒) =  𝜒𝑠 ∑ [𝑐𝑘𝜒𝑘]∞
𝑘=0                       (4.49) 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Τραχανάς (2017), οι εναρκτήριες δυνάμεις s θα 

προσδιοριστούν από την αρχική συνθήκη A1(s) = s (s-1/2) (s-1) (s-3/2)=0 ενώ η 

συνθήκη τερματισμού της δυναμοσειράς είναι A2(s) = 4 λn+2 = 0. Έτσι, οι 

συντελεστές ck, δίνονται ως: 

 𝑐𝑘 = ∏ [−
𝐴2(𝑘+𝑠)

𝐴1(𝑘+𝑠+𝑛+2)
]𝑘−1

0                       (4.50) 

Ύστερα από αρκετές πράξεις, οι τέσσερις ανεξάρτητες λύσεις της διαφορικές εξ. 4.48 

προσδιορίζονται: 

 𝑤1(𝜒) = 𝐶3 𝐹3 [;
2𝑛+1

2𝑛+4
,

𝑛+1

𝑛+2
,

2𝑛+3

2𝑛+4
; −

𝜒𝑛+2𝜆𝑛+4

(𝑛+2)4 ]0             (4.51a) 

 𝑤2(𝜒) = 𝐶4 𝜒1/2 𝐹3 [;
𝑛+1

𝑛+2
,

2𝑛+3

2𝑛+4
,

2𝑛+5

2𝑛+4
; −

𝜒𝑛+2𝜆𝑛+4

(𝑛+2)4 ]0                        (4.51b) 

 𝑤3(𝜒) = 𝐶5 𝜒  𝐹3 [;
2𝑛+3

2𝑛+4
,

2𝑛+5

2𝑛+4
,

𝑛+3

𝑛+2
; −

𝜒𝑛+2𝜆𝑛+4

(𝑛+2)4 ]0            (4.51c) 

 𝑤4(𝜒) = 𝐶6 𝜒3/2  𝐹3 [;
2𝑛+5

2𝑛+4
,

𝑛+3

𝑛+2
,

2𝑛+7

2𝑛+4
; −

𝜒𝑛+2𝜆𝑛+4

(𝑛+2)4 ]0                        (4.51d)

     

όπου 𝐹𝑞𝑝 [𝑎1, … , 𝑎𝑝; 𝑏1, … , 𝑏𝑞; 𝜒] = ∑ [
(𝑎1)𝑘…(𝑎𝑝)𝑘

(𝑏1)𝑘…(𝑏𝑝)𝑘

𝜒𝑘

𝑘!
]∞

𝑘=0  η αντίστοιχη υπεργεωμετρική 

συνάρτηση, (𝑎)𝑘 = 𝑎(𝑎 + 1) … (𝑎 + 𝑘 − 1) = ∏ [𝑎 + 𝑘]𝑘+1
0   το σύμβολο Pochhammer 

και k! η παραγοντική συνάρτηση του k. Τελικά, ύστερα από τον αντίστροφο 

μετασχηματισμό των χ και z, η γενική λύση της αντίστοιχης ομογενούς της εξ.4.46 

δίνεται: 

wγ,ομ(z) = C3 w1(z) + C4 w2(z) + C5 w3(z) + C6 w4(z)                             (4.52) 

όπου οι σταθερές Ci θα προσδιοριστούν από τις συνοριακές συνθήκες του τοίχου.  

Για τον υπολογισμό της μερική λύσης της μη ομογενούς διαφορικής εξ.4.46 μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος μεταβολής των παραμέτρων, σύμφωνα με την οποία, 

ύστερα από αντικατάσταση της εξ.4.52 στην εξ.4.46, προκύπτει το παρακάτω 

αλγεβρικό σύστημα τεσσάρων εξισώσεων με τέσσερις αγνώστους τους Ci' : 
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𝐶3
′(𝑧) 𝑤1(𝑧) + 𝐶4

′(𝑧) 𝑤2(𝑧) + 𝐶5
′(𝑧) 𝑤3(𝑧) + 𝐶6

′(𝑧) 𝑤4(𝑧) = 0

𝐶3
′(𝑧) 𝑤1

′(𝑧) + 𝐶4
′(𝑧) 𝑤2

′ (𝑧) + 𝐶5
′(𝑧) 𝑤3

′ (𝑧) + 𝐶6
′(𝑧) 𝑤4

′(𝑧) = 0

𝐶3
′(𝑧) 𝑤1

(2)(𝑧) + 𝐶4
′(𝑧) 𝑤2

(2)(𝑧) + 𝐶5
′(𝑧) 𝑤3

(2)(𝑧) + 𝐶6
′(𝑧) 𝑤4

(2)(𝑧) = 0

𝐶3
′(𝑧) 𝑤1

(3)(𝑧) + 𝐶4
′(𝑧) 𝑤2

(3)(𝑧) + 𝐶5
′(𝑧) 𝑤3

(3)(𝑧) + 𝐶6
′(𝑧) 𝑤4

(3)(𝑧) = 𝐾𝑦𝐻  (𝑏 +
(1−𝑏)𝑧

𝐻
)

2𝑛

 𝑢𝑓𝑓(𝑧)

            (4.53) 

το οποίο έχει λύση, σύμφωνα με τον κανόνα του Cramer: 

  𝐶𝑖(𝑧) = ∫
𝑑

𝑑𝜉
(

𝐷𝑖[𝜉]

𝐷[𝜉]
) 𝑑𝜉

𝑧

0
+ 𝐵𝑖                      (4.54) 

όπου D[ξ] και Di[ξ] οι αντίστοιχες ορίζουσες του συστήματος 4.53 και Bi οι 

αντίστοιχες σταθερές ολοκλήρωσης. Τονίζεται πως, σύμφωνα με την εξ.4.54, δεν 

είναι εφικτός ο υπολογισμός λύσης κλειστής μορφής για τις μετατοπίσεις του τοίχου 

w(z) λόγω των περίπλοκων εκφράσεων των ολοκληρωμάτων για τον υπολογισμό των 

συντελεστών Ci. Για τον λόγο αυτό η μερική λύση της εξ.4.46 υπολογίζεται 

προσεγγιστικά με χρήση συνάρτησης σχήματος για τον τοίχο. Θεωρείται δηλαδή 

μερική λύση της μορφής: 

wμ,μη-ομ(z)=Wo  Ψ(z)               (4.55) 

όπου Wo το εύρος της μετατόπισης του τοίχου και Ψ(z) μια γνωστή συνάρτηση 

σχήματος του τοίχου. Αντικαθιστώντας την εξ.4.55 στην εξίσωση κίνησης εξ.4.46 και 

ολοκληρώνοντας κατά την κατακόρυφη διεύθυνση, προκύπτει η αλγεβρική εξίσωση: 

 𝑊𝑜 =
𝐾𝑦𝐻𝑈𝑓𝑓 ∫ 𝑓(𝑧)𝛷(𝑧)𝑑𝑧

𝐻

0

𝐸𝐼 ∫ 𝛹(4)(𝑧)𝑑𝑧
𝐻

0
+𝐾𝑦𝐻 ∫ 𝑓(𝑧)𝛹(𝑧)𝑑𝑧

𝐻

0

                    (4.56) 

Για την αποσαφήνιση της εξ.4.56, το εύρος της μετατόπισης του τοίχου Wo 

υπολογίζεται ως ο λόγος ενός γενικευμένου φορτίου και μιας γενικευμένης 

δυσκαμψίας (συμπεριλαμβάνοντας τη δυσκαμψία του τοίχου και της στιφρότητας του 

εδάφους). Επίσης, σύμφωνα με την εξ.4.56 υπολογίζεται κατάλληλη τιμή του εύρους 

Wo ώστε να ισχύει η συνολική ισορροπία του τοίχου, κάτι που θα επιβεβαιωθεί και θα 

σχολιαστεί περαιτέρω στο Κεφάλαιο 5, όπου γίνεται σύγκριση της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας με αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων με χρήση της μεθόδου των 

Πεπερασμένων Στοιχείων. 

Συνεπώς, σύμφωνα με τις εξ.4.52 και 4.55 έχει προσδιοριστεί η γενική λύση της 

εξίσωσης κίνησης του τοίχου και ο υπολογισμός των αυθαίρετων σταθερών Ci 

(εξ.4.52) γίνεται εφαρμόζοντας τις συνοριακές συνθήκες: 
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w(2)(0) =0                      (4.57a) 

w(3)(0) =0                      (4.57b) 

EI w(3)(H) = Ky w(H)                      (4.57c) 

EIw(2)(H) = KR w(1) (H)                     (4.57d) 

οι οποίες αντιστοιχούν σε μηδενική ροπή και τέμνουσα δύναμη στο ελεύθερο άκρο 

(κορυφή) και ισορροπία δυνάμεων και ροπών στη βάση του τοίχου, αντίστοιχα. 

Πλέον έχουν προσδιοριστεί όλα τα απαιτούμενα μεγέθη. Από τις εξ.4.57 

υπολογίζονται οι σταθερές Ci, οι μετατοπίσεις του τοίχου από την εξ.4.47, οι 

εδαφικές ωθήσεις από την εξ.4.41, ενώ η τέμνουσα βάσης υπολογίζεται 

ολοκληρώνοντας τις ωθήσεις καθ ύψος Qb=∫ 𝜎𝑦(0, 𝑧)𝑑𝑧
𝐻

0
, η αντίστοιχη ροπή στη βάση 

Mb=∫ 𝑧 𝜎𝑦(0, 𝑧)𝑑𝑧
𝐻

0
 και το ύψος εφαρμογής της συνισταμένης δύναμης, μετρούμενο 

από τη βάση του τοίχου h=H – Mb/Qb. Τονίζεται πως για τον υπολογισμό των Qb, Mb 

και h, δηλαδή τον υπολογισμό των αντίστοιχων ολοκληρωμάτων, πρέπει ο εκθέτης 

των δυνάμεων που πολλαπλασιάζουν τις αντίστοιχες υπεργεωμετρικές συναρτήσεις 

να είναι ακέραιος αριθμός οπότε μπορεί να εφαρμοστεί η ολοκλήρωση κατά 

παράγοντες και να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα των Abramowitz & Stegun 

(1964) και Slater (1954).  Σε κάθε άλλη περίπτωση τα μεγέθη Qb, Mb και h μπορούν 

να υπολογισθούν με αριθμητική ή γραφική μέθοδο ολοκλήρωσης του προφίλ των 

δυναμικών εδαφικών ωθήσεων το οποίο δίδεται σε λύση κλειστής μορφής. Επίσης, 

τονίζεται πως οι παράμετροι Ky και KR, που εκφράζουν τη μεταθετική και στροφική 

ενδοτικότητα της θεμελίωσης, μπορούν να προσδιοριστούν από πολλές λύσεις όπως 

των Muskhelishvili (1954), Veletsos & Verbic (1973), Dobry & Gazetas (1986), 

Hadid & Berrah (1999), Mylonakis κ.α. (2006) και Conti κ.α. (2018) για τα 

προσομοιώματα θεμελίωσης σε ομοιογενή ή ανομοιογενή εδαφική στρώση και την 

περίπτωση ομοιογενούς ημίχωρου (συμπεριλαμβάνοντας την απόσβεση 

ακτινοβολίας). Επίσης, τονίζεται πως για μια ακριβή προσέγγιση των σταθερών Ky 

και KR πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη πτέρνας ή διατμητικού δαχτυλιδιού της 

θεμελίωσης και να είναι συναρτήσεις των Vb/VH, hb/H and ρb/ρ. Ωστόσο, μια ακριβής 

προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραπάνω παραμέτρους είναι αρκετά 

δύσκολο να επιτευχθεί. Ακόμα, σημειώνεται πως, βάσει του Σχ.4.14, μπορεί να 

υπολογιστεί η απόκριση του συστήματος για πάχος της αντιστηριζόμενης στρώσης 

Η1 διαφορετικό από το ύψος του τοίχου Η2 (δηλαδή η διεπιφάνεια επιχώματος–

θεμελίωσης να βρίσκεται σε βάθος z≠H) με αλλαγή των ορίων των αντίστοιχων 
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ολοκληρωμάτων των μεγεθών Wo, Qb και Mb. Τέλος, ορίζονται και πάλι οι ανηγμένες 

σταθερές στροφικής και μεταθετικής ενδοτικότητας της βάσης και ευκαμψίας του 

τοίχου: 

 𝑑𝑤 =
𝐺𝐻𝐻3

𝐸𝐼
              (4.58a) 

 𝑑𝜃 =
𝐺𝐻𝐻2

𝐾𝑅
              (4.58b) 

 𝑑𝑘 =
𝐺𝐻 

𝐾𝑦
                    (4.58c) 

 

Συνάρτηση σχήματος εδαφικού μέσου  

 

Για τον υπολογισμό της συνάρτησης σχήματος Φ(z) του εδαφικού μέσου 

χρησιμοποιείται η μεθοδολογία των Rovithis κ.α. (2011) οι οποίοι χρησιμοποίησαν τη 

γενικευμένη συνάρτηση ανομοιογένειας της εξ.4.32 για τον υπολογισμό της 

απόκρισης του ελεύθερου πεδίου. Λαμβάνοντας την ισορροπία ενός στοιχειώδους 

τμήματος του εδαφικού μέσου, για την περίπτωση κατακόρυφης διάδοσης εγκαρσίων 

(S) κυμάτων στην ανομοιογενή στρώση του Σχ.4.14, προκύπτει: 

 𝜕

𝜕𝑧
[𝐺(𝑧)

𝜕𝑢𝑦
𝑓𝑓

(𝑧)

𝜕𝑧
] + 𝜌𝜔2𝑢𝑦

𝑓𝑓
(𝑧) = 𝜌𝐴𝑔                   (4.59) 

Η γενική λύση της απόκρισης του εδαφικού μέσου θα προκύψει ως το άθροισμα της 

γενικής λύσης της αντίστοιχης ομογενούς (που προσδιορίζεται από τους Rovithis κ.α. 

(2017)) και από μια μερική λύση της μη ομογενούς (uμ,μη-ομ=Ag/ω2), δηλαδή:      

 𝑢𝑦
𝑓𝑓(𝑧) = (𝑏 + (1 − 𝑏)

𝑧

𝐻
)

0.5−𝑛

(𝐶7 𝐽𝑎 [
1

1−𝑛
 

𝜔𝐻

𝑉𝐻(1−𝑏)
 (𝑏 + (1 − 𝑏)

𝑧

𝐻
)

1−𝑛

] + 𝐶8 𝑌𝑎 [
1

1−𝑛
 

𝜔𝐻

𝑉𝐻(1−𝑏)
 (𝑏 +

(1 − 𝑏)
𝑧

𝐻
)

1−𝑛

]) +
𝐴𝑔

𝜔2                       (4.60) 

όπου Ja και Ya οι αντίστοιχες συναρτήσεις Bessel πρώτου και δευτέρου είδους, 

βαθμού a=(2n-1)/(2(1-n)). Συνεπώς, η συνάρτηση σχήματος του τοίχου μπορεί να 

υπολογιστεί ως Φ(z) = u ff
y (z)/u ff

y (0). Τονίζεται πως αντί της ακριβούς συνάρτησης 
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σχήματος της εξ.4.60 μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θεμελιώδης ιδιομορφή του 

εδάφους (για Ag=0) κατά τους Rivithis κ.α. (2011): 

 𝛷(𝑧) =
𝜋𝜆1

2
√𝑏 (𝑏 +

(1−𝑏)𝑧

𝐻
)

(1−2𝑛)/2

{𝐽𝑎+1(𝜆1𝑏1−𝑛)𝑌𝑎 (𝜆1 (𝑏 +
(1−𝑏)𝑧

𝐻
)

1−𝑛

) − 𝐽𝑎 (𝜆1 (𝑏 +

+
(1−𝑏)𝑧

𝐻
)

1−𝑛

) 𝑌𝑎+1(𝜆1𝑏1−𝑛)}                 (4.61) 

όπου λ1 η πρώτη ιδιοτιμή η οποία προσδιορίζεται αριθμητικά από τη χαρακτηριστική 

εξίσωση: 

 𝑡𝑎𝑛 (ℎ𝑏(1 − 𝑛)(1 − 𝑏)
𝜆1

𝛨

𝑉𝐻

𝑉𝑏
) =

𝜌𝑏𝑉𝐻

𝜌 𝑉𝑏
 

𝐽𝑎(𝜆1) 𝛶𝑎+1(𝜆1𝑏1−𝑛) −  𝑌𝑎(𝜆1) 𝐽𝑎+1(𝜆1𝑏1−𝑛)

𝐽𝑎+1(𝜆1) 𝛶𝑎+1(𝜆1𝑏1−𝑛) −  𝑌𝑎+1(𝜆1) 𝐽𝑎+1(𝜆1𝑏1−𝑛)
          (4.62) 

Επίσης, λύσεις των ιδιομορφών του εδαφικού μέσου, για συγκεκριμένα προφίλ 

μεταβολής του μέτρου διάτμησης G(z), δίδονται από τις εργασίες των Towhata 

(1996) και Gazetas (1982).  

 

Συνάρτηση σχήματος τοίχου αντιστήριξης 

 

Για τον υπολογισμό των αντίστοιχων συναρτήσεων Ψ(z) του τοίχου αντιστήριξης, 

λαμβάνεται η εξίσωση ισορροπίας δοκού τύπου Euler–Bernoulli, σύμφωνα με τους 

Chopra (2010) και Karnovsky & Lebed (2004): 

EI Ψ(4)(z) – ω2 ρw Ψ(z) = 0                    (4.63) 

όπου ρw η πυκνότητα του τοίχου αντιστήριξης. Η γενική λύση της παραπάνω εξ.4.63, 

ύστερα από επιβολή των συνοριακών συνθηκών των εξ.4.57, έχει τη μορφή: 

 𝛹(𝑧) = 𝑆𝑖𝑛(𝛽𝑛𝑧) + 𝑆𝑖𝑛ℎ(𝛽𝑛𝑧) + 𝑞 (𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑛𝑧) + 𝐶𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑛𝑧))           (4.64) 

όπου 𝑞 =
𝑆𝑖𝑛ℎ(𝛽𝑛𝐻)−𝑆𝑖𝑛(𝛽𝑛𝐻)−

𝐾𝑅
𝛽 𝛦𝛪

(𝐶𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑛𝐻)+𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑛𝐻))

𝐶𝑜𝑠(𝛽𝑛𝐻)−𝐶𝑜𝑠ℎ(𝛽𝑛𝐻)+
𝐾𝑅

𝛽 𝛦𝛪
(𝑆𝑖𝑛ℎ(𝛽𝑛𝐻)−𝑆𝑖𝑛(𝛽𝑛𝐻))

  και βn οι ιδιοτιμές που 

υπολογίζονται λύνοντας αριθμητικά τη χαρακτηριστική εξίσωση: 
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|

|

𝑆𝑖𝑛ℎ(𝛽𝛨) − 𝑆𝑖𝑛ℎ(𝛽𝛨)

−
𝐾𝑅

𝛽 𝛦𝛪
(𝐶𝑜𝑠ℎ(𝛽𝐻) + 𝐶𝑜𝑠(𝛽𝐻))

𝐶𝑜𝑠ℎ(𝛽𝛨) − 𝐶𝑜𝑠(𝛽𝛨)

−
𝐾𝑅

𝛽 𝛦𝛪
(𝑆𝑖𝑛ℎ(𝛽𝐻) − 𝑆𝑖𝑛(𝛽𝐻))

𝐶𝑜𝑠ℎ(𝛽𝛨) − 𝐶𝑜𝑠(𝛽𝛨)

−
𝐾𝑦

𝑒𝑚𝑏

𝛽3 𝛦𝛪
(𝑆𝑖𝑛ℎ(𝛽𝐻) + 𝑆𝑖𝑛(𝛽𝐻))

𝑆𝑖𝑛(𝛽𝛨) + 𝑆𝑖𝑛ℎ(𝛽𝛨)

−
𝐾𝑦

𝑒𝑚𝑏

𝛽3 𝛦𝛪
(𝐶𝑜𝑠ℎ(𝛽𝛨) + 𝐶𝑜𝑠(𝛽𝛨))

|

|

= 0          (4.65) 

Για την περίπτωση πακτωμένου τοίχου προβόλου (w(H)=0, w'(H)=0) οι πρώτες τρείς 

ιδιοτιμές δίνονται (Chopra 2010) ως  β1Η=1.8751, β2Η=4.6941 και β3Η=7.8548. 

Ακόμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αντίστοιχη στατική συνάρτηση σχήματος του 

τοίχου, η οποία προσδιορίζεται με στατική επιβολή των αδρανειακών δυνάμεων του 

τοίχου: 

Ψ(z)=1–4z/3H+z4/3H4                (4.66) 

Στο παρακάτω Σχ.4.16 παρατίθεται η κατανομή των ψευδο–στατικών (ω=0) 

μετατοπίσεων του τοίχου w(z) για διάφορες τιμές των Vb /VΗ, hb/H, dw και dk καθώς 

και οι μετατοπίσεις του ελεύθερου πεδίου uff (z) οι οποίες είναι ανεξάρτητες των dw 

και dk. Αντίστοιχα στο Σχ.4.17 δίδεται η κατανομή των ψευδο–στατικών (ω=0) 

εδαφικών ωθήσεων σy(z) σύμφωνα με την εξ.4.43, ενώ ολοκληρώνοντας το προφίλ 

των δυναμικών τάσεων προκύπτει η τέμνουσα, ροπή βάσης και το ύψος εφαρμογής 

της συνισταμένης ώθησης, όπως παρουσιάζονται, συναρτήσει της ανηγμένης 

συχνότητας διέγερσης ω/ω1, στα Σχ.4.18, 4.19 και 4.20 αντίστοιχα. Τονίζεται πως για 

την κανονικοποίηση της συχνότητας διέγερσης χρησιμοποιείται η θεμελιώδης 

ιδιοσυχνότητα της ομοιογενούς εδαφικής στρώσης πάχους Η, εδραζόμενη σε 

άκαμπτη βάση, δηλαδή ω1=πVs(H)/2H. 
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Σχήμα 4.16. Κατανομή ανηγμένων ψευδο–στατικών μετατοπίσεων του τοίχου για 

b=0.01, n=0.25, dθ=0, δ=10%, ν=0.33, ρb/ρ=1.3. 

Όπως παρατηρείται στο Σχ.4.16 οι μετατοπίσεις του τοίχου επηρεάζονται κυρίως από 

την ευκαμψία του dw, τους λόγους Vb /VΗ και hb /H και λιγότερο από την ενδοτικότητα 

της θεμελίωσης dk. Η αύξηση της ενδοτικότητας του εδάφους θεμελίωσης (υπό την 

έννοια των τοπικών εδαφικών συνθηκών, δηλαδή των λόγων Vb /VΗ και hb/H) 

προκαλεί αύξηση των μετατοπίσεων του τοίχου, που είναι σχετικές ως προς την 

άκαμπτη βάση. Η παραπάνω αύξηση οφείλεται στη συνδυασμένη δράση των 

παραμέτρων Vb/VΗ και hb/H καθώς και οι δύο είναι εξίσου σημαντικές στην απόκριση 

του συστήματος. Συγκρίνοντας τα διαγράμματα του Σχ.4.16a,d,g και b,e,h για 
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σταθερό λόγο Vb /VΗ η αύξηση του λόγου hb/H προκαλεί αύξηση των μετατοπίσεων 

w(z). Αντίστοιχα, για σταθερό λόγο hb/H, αύξηση του λόγου Vb/VΗ καταλήγει σε 

μειωμένες παραμορφώσεις του τοίχου. Επίσης, μια ενδοτικότερη θεμελίωση (αύξηση 

dk) προκαλεί μεγαλύτερες μετατοπίσεις στη βάση του τοίχου. Για μεγάλες τιμές 

ευκαμψίας (dw>5) η αύξηση της ενδοτικότητας της θεμελίωσης dk καταλήγει σε 

μικρότερες παραμορφώσεις στην κορυφή του τοίχου.  

 

Σχήμα 4.17  Κατανομή ανηγμένων ψευδο–στατικών εδαφικών ωθήσεων για b=0.01, 

n=0.25, dθ=0, δ=10%, ν=0.33, ρb/ρ=1.3. 

Σύμφωνα με το μοντέλο Winkler (εξ.4.43), η διαφορά μεταξύ των μετατοπίσεων του 

τοίχου w(z) και του ελεύθερου πεδίου uff(z) όπως παρατίθενται στο Σχ.4.16 

αντικατοπτρίζεται και στην κατανομή των εδαφικών ωθήσεων, όπως φαίνεται στο 

Σχ.4.17. Επίσης, παρουσιάζονται και οι κατανομές των εδαφικών ωθήσεων σύμφωνα 
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με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 2000 (Ε.Α.Κ.) για την περίπτωση 

ανένδοτου τοίχου (Κεφάλαιο 3) καθώς και της μεθόδου Mononobe–Okabe (M–O) 

(Κεφάλαιο 2). Υπενθυμίζεται πως η M–O υποθέτει επαρκή μετατόπιση του τοίχου 

ώστε να αναπτυχθεί πλήρως η διατμητική αντοχή του εδάφους σε όλο το εύρος της 

επιφάνειας αστοχίας. 

Σύμφωνα με το Σχ.4.17 η ευκαμψία dw του τοίχου και δευτερευόντως η ενδοτικότητα 

dk της θεμελίωσης, κατέχουν κυρίαρχο ρόλο στην κατανομή των εδαφικών τάσεων με 

το βάθος καθώς και στη μέγιστη τιμή της ώθησης. Για δύσκαμπτους τοίχους η 

μέγιστη ώθηση παρουσιάζεται περίπου στη μέση του ύψους του τοίχου, ενώ για 

εύκαμπτους τοίχους παρουσιάζεται σχεδόν στο 1/3 του ύψους, μετρούμενο από τη 

βάση (z=H). Ακόμα, τονίζεται η σημαντική επίδραση της ανομοιογένειας του 

εδάφους (συντελεστές b, n) καθώς για την περίπτωση ομοιογενούς εδάφους (n=0) 

προκύπτουν αρκετά αυξημένες τιμές ωθήσεων (Κουτσαντωνάκης (2017)). 

Επιπλέον, η στιφρότητα της εδαφικής στρώσης θεμελίωσης αντικατοπτρίζει την 

επίδραση στην ενδοτικότητά του. Για σταθερό λόγο παχών hb/H, ένα πιο στιφρό 

έδαφος θεμελίωσης (μεγαλύτερος λόγος Vb/VH) καταλήγει σε μικρότερη καταπόνηση 

στον τοίχο, κάτι που έρχεται σε συμφωνία με μελέτες αριθμητικών επιλύσεων, όπως 

των Bakr κ.α. (2018 και 2019). Αντίθετα μια μαλακή στρώση (μείωση Vb/VH) 

καταλήγει σε αύξηση των εδαφικών ωθήσεων.  

Επίσης, για ανένδοτους τοίχους (μικρές τιμές dw και dk) το προφίλ των ωθήσεων 

προσεγγίζει την τραπεζοειδή κατανομή που υιοθετείται από τον Ε.Α.Κ. (2000), ενώ  

αυξάνοντας την ευκαμψίας dw του τοίχου, το προφίλ των εδαφικών ωθήσεων 

προσεγγίζει ικανοποιητικά την τριγωνική κατανομή της μεθόδου M–O, μειώνοντας 

σημαντικά τις ωθήσεις κοντά στη βάση του και εξαλείφοντας τις τάσεις 

(εφελκυστικές ή θλιπτικές) στην κορυφή του τοίχου. Κατά συνέπεια, αναμένεται 

μείωση στο ύψος εφαρμογής της συνισταμένης ώθησης. Η παραπάνω διαπίστωση 

αναμενόταν καθώς αυξάνοντας την ευκαμψία του τοίχου, μειώνεται η αντίστασή του 

στη κίνηση του εδάφους, λαμβάνοντας υπόψη και την ανομοιογένεια με το βάθος. Με 

άλλα λόγια, για την οριακή περίπτωση απείρως εύκαμπτου τοίχου (dw→∞), πρέπει η 

παραμόρφωση του τοίχου να προσεγγίζει την παραμόρφωση του ελεύθερου πεδίου 

(w(z)→uff(z)) και σύμφωνα με την εξ.4.43  προκύπτει σy(0,z)→0. Τέλος, σύμφωνα με 

το Σχ.4.17 υπάρχουν περιπτώσεις όπου προκύπτουν εφελκυστικές τάσεις στη βάση 
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του τοίχου, όμως υπενθυμίζεται πως στις δυναμικές εδαφικές ωθήσεις προστίθενται 

οι στατικές (ηρεμίας) με εφαρμογή της αρχής της επαλληλίας, οπότε η συνολική 

εδαφική ώθηση προκύπτει θλιπτική. 

Στο παρακάτω Σχ.4.18 παρατίθενται διαγράμματα της ανηγμένης τέμνουσας 

βάσης Qb και στο Σχ.4.19 της αντίστοιχης ροπής Μb συναρτήσει της ανηγμένης 

συχνότητας διέγερσης ω/ω1 όπου ω1=πVs(H)/2H η θεμελιώδης ιδιοσυχνότητα της 

ομοιογενούς εδαφικής στρώσης πάχους Η, εδραζόμενη σε άκαμπτη βάση. Τονίζεται 

πως για τον υπολογισμό της τέμνουσας βάσης Qb και αντίστοιχα της ροπής Mb και 

του ύψους h, συνυπολογίζονται οι αρνητικές τάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Για 

την πλειονότητα των σεισμικών διεγέρσεων όπου οι δεσπόζουσες συχνότητες δεν 

αντιστοιχούν σε συντονισμό (ω/ω1<<1) και σύμφωνα με το Σχ.4.19, οι εφελκυστικές 

τάσεις είναι τάξεις μεγέθους μικρότερες από τις αντίστοιχες θλιπτικές και 

εμφανίζονται σε αρκετά μικρά βάθη από την ελεύθερη επιφάνεια, συνεπώς μπορούν 

στη πλειονότητά τους να αμεληθούν. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται πως στις δυναμικές 

ωθήσεις πρέπει να προστεθούν και οι αντίστοιχες στατικές (ηρεμίας) οι οποίες έχουν 

γραμμική μεταβολή με το βάθος, συνεπώς οι συνολικές εφελκυστικές τάσεις 

μειώνονται περαιτέρω. Σημειώνεται πως δεν είναι ορθό απλώς να αγνοηθούν 

οποιεσδήποτε εφελκυστικές τάσεις, καθώς σε αυτήν την περίπτωση το εναπομείναν 

διάγραμμα (θλιπτικών) ωθήσεων δεν θα ικανοποιεί την ισορροπία του τοίχου. 
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Σχήμα 4.18 Ανηγμένη δυναμική τέμνουσα βάσης συναρτήσει της ανηγμένης 

συχνότητας διέγερσης για b=0.01, n=0.25, dθ=0, δ=10%, ν=0.33, ρb/ρ=1.3. 

Όπως παρατηρείται από το Σχ.4.18, λαμβάνοντας μεγάλες τιμές για οποιαδήποτε από 

τις παραμέτρους ενδοτικότητας του προβλήματος (π.χ. dw ή dk κ.λπ.) τότε μειώνεται 

σημαντικά η επιρροή των υπόλοιπων παραμέτρων ενδοτικότητας. 

Επίσης, παρατηρείται πως οι παράμετροι ευκαμψίας dw και ενδοτικότητας της 

θεμελίωσης dk και dθ δεν επηρεάζουν τη θεμελιώδη ιδιοσυχνότητα του συστήματος 

καθώς ο τοίχος ως σύνορο δεν επιδρά στη συχνότητα συντονισμού, ενώ οι λόγοι 

Vb/VH και hb/H κατέχουν κυρίαρχο ρόλο στη θεμελιώδη ιδιοσυχνότητα υπό την 

έννοια των τοπικών εδαφικών συνθηκών της κατασκευής. Για hb/H=1 και Vb/VH =3 η 

συχνότητα συντονισμού παρατηρείται για τιμή ω/ω1=0.82, για hb/H=2 και  Vb/VH =3 

στην τιμή ω/ω1=0.75 και για hb/H=2 και Vb/VH =5 προκύπτει στην τιμή ω/ω1=0.85. Η 

παραπάνω διαπίστωση είναι αναμενόμενη καθώς για σταθερό λόγο Vb/VH η αύξηση 

του λόγου hb/H προκαλεί μια πιο ενδόσιμη στρώση θεμελίωσης ενώ για σταθερό 

πάχος hb/H η μείωση του λόγου Vb/VH  προκαλεί μια πιο μαλακή στρώση θεμελίωσης. 
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Κατά συνέπεια, και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις αναμένεται αύξηση της 

θεμελιώδους περιόδου ή ισοδύναμα μείωση της θεμελιώδους συχνότητας (ω/ω1<1). 

Τέλος τονίζεται πως βάσει του Κεφαλαίου 2 η μέθοδος Mononobe–Okabe καταλήγει 

για την πλειονότητα των περιπτώσεων σε τιμές ανηγμένης συνισταμένης ώθησης της 

τάξης 0.7 έως 1.2, που είναι αρκετά αυξημένες συγκριτικά με τις ωθήσεις που 

προκύπτουν από το Σχ.4.18 για την περίπτωση ψευδο–στατικών συνθηκών (ω=0), 

καθιστώντας τη μέθοδο M–O συντηρητική για τις περιπτώσεις ψηλών κατασκευών 

αντιστήριξης στιφρών εδαφικών στρώσεων (ψευδο–στατικές συνθήκες), ενώ υπάρχει 

περίπτωση να υποεκτιμά τις εδαφικές ωθήσεις που καταπονούν κατασκευές 

αντιστήριξης μικρότερου ύψους που αντιστηρίζουν στιφρές εδαφικές στρώσεις. Τα 

παραπάνω συμφωνούν με αρκετές μελέτες (Lew κ.α. (2010), Mikola & Sitar (2013), 

Seed & Whitman (1970), Nakamura (2006) και Iai (1998), Κίτσης (2019)) στις οποίες 

συμπεραίνεται πως στην πλειονότητα των κατασκευών αντιστήριξης δεν 

παρατηρείται αστοχία ακόμα και για καταπονήσεις ισχυρότερες από τον σεισμό 

σχεδιασμού. Επίσης, σε ορισμένες μελέτες αναφέρεται πως ακόμα και για τις 

περιπτώσεις αστοχίας, μεγάλο ποσοστό αυτών οφείλεται σε λανθασμένο σχεδιασμό ή 

κατασκευαστικά σφάλματα.  

 
Σχήμα 4.19 Ανηγμένη δυναμική ροπή βάσης συναρτήσει της ανηγμένης συχνότητας 
διέγερσης για b=0.01, n=0.25, dθ=0, δ=10%, ν=0.33, ρb/ρ=1.3. 
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Σχήμα 4.20 Ανηγμένο ύψος εφαρμογής της συνισταμένης ώθησης συναρτήσει του 

ανηγμένου ύψους εφαρμογής. 

Στο παραπάνω Σχ.4.19 παρουσιάζονται διαγράμματα ανηγμένης δυναμικής ροπής 

βάσης συναρτήσει της ανηγμένης συχνότητας φόρτισης. Παρόμοια συμπεράσματα με 

αυτά της τέμνουσας βάσης προκύπτουν για την επιρροή των παραμέτρων dw, dk, 

Vb/VH και hb/H στη ροπή βάσης. Υπενθυμίζεται πως βάσει της μεθόδου Mononobe–

Okabe η ανηγμένη τέμνουσα βάσης κυμαίνεται μεταξύ 0.7 και 1.2 για την 

πλειονότητα των περιπτώσεων και ύψος εφαρμογής h/H=1/3, συνεπώς η ανηγμένη 

ροπή βάσης κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0.25 και 0.35. 

Σύμφωνα με το Σχ.4.20 αυξάνοντας την ενδοτικότητα του συστήματος (υψηλότερες 

τιμές dw, dk ή dθ) προκύπτει μείωση του ύψους εφαρμογής h, καθώς σύμφωνα με το 

Σχ.4.17 το προφίλ των εδαφικών ωθήσεων γίνεται σχεδόν τριγωνικό (γραμμική 

αύξηση με το βάθος). Επίσης, παρατηρείται σημαντική επιρροή από τη συχνότητα 

διέγερσης καθώς διαπιστώνεται μείωση έως 20% για συχνότητες μικρότερες του 

συντονισμού και ενδόσιμο σύστημα αντιστήριξης (dw=10, dk=0.05). Η παραπάνω 

παρατήρηση εξηγεί τη διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων των Seed & Whitman 

(1970) όπου προτείνεται ύψος εφαρμογής h/H~0.5 και της μεθόδου M–O όπου 

υιοθετείται h/H=1/3. Η πρώτη περίπτωση αντιστοιχεί σε μια μη ενδόσιμη κατασκευή 
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και συμφωνεί με την πρόταση του Ε.Α.Κ. (2000) όπου υιοθετείται h/H≈0.58, ενώ η 

δεύτερη περίπτωση αντιστοιχεί σε ενδόσιμη κατασκευή αντιστήριξης είτε με την 

έννοια της ευκαμψίας είτε με τη μεταθετική ενδοτικότητα της θεμελίωσης. Τέλος 

τονίζεται πως για αρκετά υψηλές συχνότητες (ω/ω1>1) παρατηρείται σημαντική 

αύξηση του ύψους εφαρμογής. Αυτή η αύξηση  οφείλεται στο γεγονός πως κατά τον 

υπολογισμό της τέμνουσας και ροπής στη βάση έχουν ληφθεί υπόψη οι εφελκυστικές 

τάσεις, οι οποίες για τόσο μεγάλες συχνότητες ενδέχεται να είναι σημαντικές. Πέραν 

αυτού, τόσο μεγάλες συχνότητες διέγερσης δεν έχουν πρακτικό ενδιαφέρον και 

παρουσιάζονται αποκλειστικά για λόγους σύγκρισης. 

 

4.2.2 Εφαρμογή της μεθόδου Rayleigh–Ritz σε εύκαμπτο τοίχο  

 

 Στην παρούσα ενότητα μελετάται και πάλι το προσομοίωμα του Σχ.4.14 της 

προηγούμενης ενότητας, όπου για λόγους απλοποίησης θεωρείται πως ο τοίχος 

αντιστήριξης εδράζεται σε άκαμπτη θεμελίωση (Vb/VH →∞, hb/H→0, dk →0 και 

dθ→0), όπως φαίνεται στο Σχ.4.21. Όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη 

ενότητα, ο υπολογισμός της μετατόπισης του τοίχου καταλήγει σε πολύπλοκες 

μαθηματικές εκφράσεις υπεργεωμετρικών συναρτήσεων, συνεπώς η προτεινόμενη 

μεθοδολογία δεν αποτελεί είναι εύχρηστο υπολογιστικό εργαλείο για εφαρμογή στην 

πράξη. Για τον λόγο αυτό, στην παρούσα ενότητα διερευνώνται πιθανοί τρόποι 

απλοποίησης της προτεινόμενης μεθοδολογίας ώστε να καταλήγει σε απλές 

μαθηματικές εκφράσεις, διατηρώντας παράλληλα ικανοποιητική ακρίβεια στα 

αποτελέσματα, κάτι που θα σχολιαστεί στο Κεφάλαιο 5 όπου γίνεται σύγκριση 

αποτελεσμάτων με αριθμητικές επιλύσεις και χρήση της μεθόδου των Πεπερασμένων 

Στοιχείων. 
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Σχήμα 4.21 Προσομοίωμα εύκαμπτου τοίχου αντιστήριξης ανομοιογενούς εδάφους, 

εδραζόμενος σε άκαμπτη βάση. 

Το έδαφος με σταθερή πυκνότητα ρ, λόγο Poisson ν, συντελεστή απόσβεσης δ και 

μεταβαλλόμενο μέτρο διάτμησης με το βάθος G(z), συγκρατείται από εύκαμπτο 

πρόβολο τοίχο αντιστήριξης δυσκαμψίας ΕΙ, με Ε το μέτρο ελαστικότητας και 

Ι=tw
3/12 με tw το πάχος του τοίχου στο επίπεδο y–z. Τοίχος και έδαφος εδράζονται σε 

άκαμπτη βάση στην οποία επιβάλλεται αρμονική επιτάχυνση σταθερού πλάτους Ag 

και συχνότητας ω. Οι εξισώσεις που εξήχθησαν στην προηγούμενου παράγραφο 

ισχύουν και πάλι με τις τάσεις να δίδονται, σύμφωνα με το προσομοίωμα Winkler: 

 𝜎𝑦(0, 𝑧) = 𝑘𝑦𝐻(𝑧) (𝑢𝑦
𝑓𝑓(𝑧) − 𝑤(𝑧)) = 𝛫𝑦𝐻 𝑓(𝑧) (𝑈𝑓𝑓  𝛷(𝑧) − 𝑤(𝑧))          (4.67) 

με τις σταθερές KyH των ισοδύναμων ελατηρίων Winkler να δίδονται από την εξ.4.44 

και τις μετατοπίσεις Uff του ελεύθερου πεδίου από την εξ.4.42. Για τον υπολογισμό 

των μετατοπίσεων του τοίχου w(z) λαμβάνεται η ισορροπία ενός στοιχειώδους 

τμήματός του, οπότε προκύπτει η εξίσωση κίνησης: 

EI w(4)(z) + KyH  f(z) w(z) = KyH  f(z) Uff Φ(z)                        (4.68) 

Η πρώτη απλοποίηση που μπορεί να εφαρμοστεί είναι, όπως παρουσιάστηκε 

στην προηγούμενη ενότητα, η χρήση συνάρτησης σχήματος για την μετατόπιση του 

τοίχου, δηλαδή να υποτεθεί λύση της μορφής: 

 w(z)=Wo Ψ(z)                           (4.69) 
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όπου η αδιάστατη συνάρτηση Ψ(z) μπορεί να υπολογιστεί από τις εξ.4.64 ή 4.66 και 

Wo το εύρος των μετατοπίσεων που προσδιορίζεται με αντικατάσταση της εξ.4.69 

στην εξ.4.68 και ολοκλήρωση κατά την κατακόρυφη διεύθυνση: 

 𝑊𝑜 =
𝐾𝑦𝐻𝑈𝑓𝑓 ∫ 𝑓(𝑧)𝛷(𝑧)𝑑𝑧

𝐻

0

𝐸𝐼 ∫ 𝛹(4)(𝑧)𝑑𝑧
𝐻

0
+𝐾𝑦𝐻 ∫ 𝑓(𝑧)𝛹(𝑧)𝑑𝑧

𝐻

0

                      (4.70) 

Η παραπάνω εξ.4.70 είναι η απλούστερη δυνατή που μπορεί να εξαχθεί και η 

ακρίβειά της μελετάται στο Κεφάλαιο 5, όπου γίνεται σύγκριση με αποτελέσματα 

αριθμητικών αναλύσεων. 

 Αντί της απλούστατης εξ.4.69, μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος των Rayleigh 

& Ritz και να ληφθούν υπόψη Ν το πλήθος των ιδιομορφών του εδάφους και J στο 

πλήθος ιδιομορφών του τοίχου, δηλαδή: 

𝑢𝑓𝑓(𝑧) = ∑ 𝑐𝑖𝛷𝑖(𝑧)𝑁
1                              (4.71) 

και  

 𝑤(𝑧) = ∑ 𝑑𝑗𝛹𝑗(𝑧)𝐽
1                                  (4.72) 

όπου Φi και Ψj είναι, εν γένει αυθαίρετες, αδιάστατες συναρτήσεις σχήματος και ci, dj 

είναι σταθεροί συντελεστές προς προσδιορισμό με μονάδες μήκους. Οι συντελεστές 

ci και dj μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό την έννοια των συντελεστών συμμετοχής 

που χρησιμοποιούνται στην ιδιομορφική ανάλυση της δυναμικής των κατασκευών. 

Για μείωση του σφάλματος συγκριτικά με την πραγματική απόκριση του συστήματος, 

επιλέγεται οι αυθαίρετες συναρτήσεις Φ και Ψ να δίδονται από τις εξ.4.61 και 4.64, 

δηλαδή τις ιδιομορφές της εδαφικής στήλης του ελεύθερου πεδίου και του τοίχου, 

αντίστοιχα, όπως φαίνονται στο Σχ.4.22. 
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Σχήμα 4.22 Συναρτήσεις σχήματος (ιδιομορφές) εδάφους Φ και τοίχου Ψ. 

Στο Σχ.4.22 παρατίθενται οι πέντε πρώτες (εν γένει διατμητικές) ιδιομορφές της 

ανομοιογενούς εδαφικής στήλης του ελεύθερου πεδίου και οι τρείς πρώτες (εν γένει 

καμπτικές) ιδιομορφές του τοίχου. Η συνολική ενέργεια ταλάντωσης της 

ανομοιογενούς εδαφικής στήλης του ελεύθερου πεδίου δίδεται : 

 𝛱𝑠𝑜𝑖𝑙[𝑢] = ∫
1

2

𝐻

0
𝐺(𝑧) (

𝜕𝑢

𝜕𝑧
)

2
− 𝜌𝐴𝑔𝑢(𝑧) 𝑑𝑧                      (4.73) 

όπου ο πρώτος όρος του ολοκληρώματος εκφράζει την ενέργεια παραμόρφωσης της 

εδαφικής στήλης και ο δεύτερος την ενέργεια λόγω επιβολής των εξωτερικών 

δυνάμεων που οφείλονται στη δυναμική διέγερση της βάσης. Αντίστοιχα, για τον 

τοίχο αντιστήριξης η συνολική ενέργεια ταλάντωσης δίδεται: 

 𝛱𝑤𝑎𝑙𝑙[𝑤] = ∫
1

2

𝐻

0
𝐸𝐼 (

𝜕2𝑤

𝜕𝑧2 )
2

− 𝜎𝑦(𝑧)𝑤(𝑧) 𝑑𝑧                      (4.74) 

Για τον υπολογισμό των συντελεστών ci και dj, εφαρμόζεται η αρχή ελάχιστης 

(σταθερής) συνολικής ενέργειας, σύμφωνα με την οποία η συνολική ενέργεια Π 

παραμένει σταθερή με τη μεταβολή των συντελεστών ci και dj, δηλαδή: 

 𝜕𝛱𝑤𝑎𝑙𝑙[𝑤]

𝜕𝑑𝑗
 = 0  και  𝜕𝛱𝑠𝑜𝑖𝑙[𝑢]

𝜕𝑐𝑖
 = 0                                   (4.75) 

Οι εξ.4.75 συνθέτουν ένα αλγεβρικό σύστημα N+J εξισώσεων με αγνώστους τους 

συντελεστές ci και dj, το οποίο μπορεί εύκολα να επιλυθεί ύστερα από απλοποίηση 
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των πράξεων λόγω της ορθογωνιότητας των ιδιομορφών του τοίχου και του εδάφους 

αλλά και της αναδρομικής σχέσης: 

 𝜕𝐽𝜈(𝑧)

𝜕𝑧
=

1

2
(𝐽𝜈−1(𝑧) − 𝐽𝜈+1(𝑧))                                 (4.76a) 

 𝜕𝑌𝜈(𝑧)

𝜕𝑧
=

1

2
(𝑌𝜈−1(𝑧) − 𝑌𝜈+1(𝑧))                                 (4.76b) 

όπου Jν και Yν οι συναρτήσεις Bessel πρώτου και δευτέρου είδους, βαθμού ν. Στο 

παρακάτω Σχ.4.23 παρατίθενται οι κανονικοποιημένες ψευδο–στατικές (ω=0) 

μετατοπίσεις του τοίχου συναρτήσει του βάθους. 

Σύμφωνα με το Σχ.4.23 παρατηρείται πως οι μετατοπίσεις του τοίχου εξαρτώνται 

κατά κύριο λόγο από το πλήθος Ν των ιδιομορφών του εδάφους που λαμβάνονται 

υπόψη και όχι από το αντίστοιχο πλήθος J των ιδιομορφών του τοίχου. Στον 

παρακάτω Πιν.4.1. παρατίθεται ο συντελεστής ci για κάθε ιδιομορφή και το 

αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής στη συνολική απόκριση του συστήματος. Τα 

αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής των συντελεστών dj για τον τοίχο είναι d1(%)=96.8, 

d2(%)=1.2, d3(%)=0.1. 

 

Σχήμα 4.23 Ανηγμένες ψευδο–στατικές (ω=0) μετατοπίσεις του τοίχου για b=0, 

n=0.3, ν=0.3 και δ=10%. 
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Πίνακας 4.1: Πίνακας συντελεστών ci για τις πρώτες πέντε ιδιομορφές του εδάφους.  

Συνάρτηση 

σχήματος 
ci Ποσοστό (%) 

Φ1 6.56×10-4 92.31 

Φ2 3.95×10-5 5.56 

Φ3 9.65×10-6 1.36 

Φ4 3.73×10-6 0.52 

Φ5 1.82×10-6 0.26 

 

Βάσει του Πιν.4.1, για τον υπολογισμό της απόκρισης του τοίχου (σφάλμα ~1%), 

απαιτούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση τουλάχιστον οι τρείς πρώτες ιδιομορφές 

του εδάφους και η πρώτη του τοίχου.  

Στο παρακάτω Σχ.4.23 παρατίθενται οι κατανομές των ψευδο–στατικών εδαφικών 

ωθήσεων για διάφορα ζεύγη τιμών (J,N). 

 

Σχήμα 4.24 Ανηγμένες ψευδο–στατικές (ω=0) εδαφικές ωθήσεις για b=0, n=0.3, 

ν=0.3 και δ=10%. 

Όπως παρατηρείται από τα διαγράμματα του Σχ.4.24 η αύξηση των ιδιομορφών 

εδάφους και τοίχου που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της απόκρισης, 
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καταλήγει σε σημαντική αύξηση της μέγιστης τιμής εδαφικής ώθησης (κυρίως 

αύξηση μεταξύ Φ1 και Φ2) αλλά και σε μικρή αλλαγή της κατανομής των ωθήσεων 

καθώς το μέγιστο των καμπυλών παρουσιάζεται σε λίγο μεγαλύτερα βάθη 

(πλησιέστερα στη βάση). 

Τέλος, για την περίπτωση αρκετά υψηλών τοίχων μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι 

προσεγγιστικές σχέσεις: 

 𝐽𝜈(𝑧) ≈ √
2

𝜋𝑧
(𝑐𝑜𝑠 (𝑧 −

𝜈𝜋

2
−

𝜋

4
))                   (4.77a) 

 𝑌𝜈(𝑧) ≈ √
2

𝜋𝑧
(𝑠𝑖𝑛 (𝑧 −

𝜈𝜋

2
−

𝜋

4
))                   (4.77b) 

για τις οποίες προκύπτουν αρκετά απλοποιημένες εκφράσεις για τις μετατοπίσεις του 

τοίχου w(z) και τις εδαφικές ωθήσεις σy(z) καταλήγοντας σε ολοκληρώματα Fresnel, 

δηλαδή η λύση μπορεί να εκφραστεί σε όρους της στατιστικής συνάρτησης 

σφάλματος Erf(). 

 

4.3   ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΩΘΗΣΕΙΣ 

 

 Σε όλες τις μεθοδολογίες που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες 

του Κεφαλαίου 4, μελετήθηκε η δυναμική ή ψευδο–στατική (για πολύ μικρή 

συχνότητα διέγερσης) απόκριση συστημάτων αντιστήριξης ομοιογενούς ή 

ανομοιογενούς εδαφικού μέσου, εδραζόμενου σε ενδόσιμη ή ανένδοτη θεμελίωση. 

Στην παρούσα ενότητα προσδιορίζονται οι στατικές εδαφικές ωθήσεις (ηρεμίας) 

βάσει των εξισώσεων ελαστικότητας. Για τον υπολογισμό της στατική ώθησης, οι 

συνολικές κατακόρυφες ορθές τάσεις του εδάφους γράφονται ως: 

σz
total(z) = σz

static + σz
dynamic = γ z                     (4.78) 

όπου γ είναι το ειδικό βάρος του εδάφους. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία της 

μεθοδολογίας της ενότητας 4.2.1., δηλαδή θεωρώντας μηδενική δυναμική 

κατακόρυφη ορθή τάση και με αντικατάσταση στην εξ.4.34 προκύπτουν οι συνολικές 

οριζόντιες ορθές τάσεις:  
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 𝜎𝑦
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑧) =

2𝐺𝐻

1−2𝜈
 𝑓(𝑧) (

1−2𝜈

1−𝜈
 
𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
+  

𝜈(1−2𝜈)

(1−𝜈)2 𝐺𝐻 𝑓(𝑧)
 𝛾 𝑧)                    (4.79) 

Από την παραπάνω εξ.4.79 ο πρώτος όρος της παρένθεσης αντιστοιχεί στη δυναμική 

οριζόντια ορθή τάση ενώ ο δεύτερος στην αντίστοιχη στατική, δηλαδή: 

 𝜎𝑦
𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐(𝑧) =

𝜈

1−𝜈
 𝛾 𝑧                        (4.80) 

Η παραπάνω έκφραση για τις στατικές εδαφικές ωθήσεις (ηρεμίας) έχει προταθεί από 

τον Terzaghi (1943) με διαφορετικό τρόπο, αλλά πάντα με εφαρμογή των εξισώσεων 

ελαστικότητας. Όπως φαίνεται από την εξ.4.80, οι στατικές ωθήσεις εξαρτώνται μόνο 

από τον λόγο Poisson ν του αντιστηριζόμενου εδάφους και έχει γραμμική μεταβολή 

με το βάθος.   

Για τον υπολογισμό του στατικού βέλους κάμψης w(z) του τοίχου αντιστήριξης, 

λαμβάνεται και πάλι η εξίσωση ισορροπίας ενός στοιχειώδους τμήματος του τοίχου, 

κατ’ αναλογία με την ενότητα 4.2.1.: 

EI w(4)(z) – σy
static(z)=0                       (4.81) 

η οποία, ύστερα από αντικατάσταση της εξ.4.80 έχει λύση της μορφής: 

w(𝑧) = 𝐶1 + 𝐶2 𝑧 + 𝐶3 𝑧2 + 𝐶4 𝑧3 +
𝜈 𝛾 

120 𝐸𝐼 (1−𝜈)
𝑧5                     (4.82) 

όπου οι σταθερές Ci προσδιορίζονται από τις συνοριακές συνθήκες του τοίχου 

(εξ.4.57). Στο παρακάτω Σχ.4.25a παρατίθεται διάγραμμα των ανηγμένων στατικών 

ωθήσεων για διάφορες τιμές του λόγου Poisson ν, ενώ στα Σχ.4.25b και c δίδονται οι 

μετατοπίσεις του τοίχου για διάφορες τιμές ευκαμψίας dw και λόγου Poisson ν.  

 
Σχήμα 4.25 (a) Ανηγμένες στατικές ωθήσεις; (b) και (c) ανηγμένες στατικές 
μετατοπίσεις του τοίχου συναρτήσει του βάθους.  
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Συγκρίνοντας τα διαγράμματα στατικών ωθήσεων Σχ.4.25a και δυναμικών ωθήσεων 

Σχ.4.17 (θέτοντας Ag=1g, g η επιτάχυνση της βαρύτητας) προκύπτει πως οι στατικές 

είναι σχεδόν το ήμισυ των δυναμικών για την περίπτωση ενδόσιμων τοίχων και της 

ίδιας τάξης μεγέθους για ανένδοτους τοίχους. Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του 

Ε.Α.Κ. (2000) για τον χάρτη φασματικών επιταχύνσεων, προκύπτει πως για Ag=0.24g 

η δυναμική ώθηση για (ω=0) αποτελεί περίπου το 12% της στατικής ώθησης για την 

περίπτωση ενδόσιμων τοίχων, ενώ για την περίπτωση ανένδοτων αποτελεί το 24%. 

Με άλλα λόγια, η δυναμική ώθηση αποτελεί, ως ποσοστό των στατικών, λιγότερο ή 

ίσο με αυτό της εδαφικής επιτάχυνσης που προτείνεται από τους κανονισμούς (Ag= 

24% της g κ.λπ.). Η παραπάνω διαπίστωση έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με τις 

μελέτες των Bray κ.α. (2010), Lew κ.α. (2010), Mikola & Sitar (2013) και Iai (1998), 

σύμφωνα με τις οποίες προτείνεται να αγνοούνται οι σεισμικές ωθήσεις 

(υπολογιζόμενες κατά τη μέθοδο Μ–Ο) για σεισμικές επιταχύνσεις μικρότερες του 

20% ή  30% της επιτάχυνσης της βαρύτητας g. 
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5. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗ 
ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

  

 Στο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αρχικώς μια σύντομη ιστορική αναδρομή της 

Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων (βάσει των πανεπιστημιακών σημειώσεων 

του Παπαντωνόπουλος 2014 και Κυριακόπουλος 2015). Υπάρχει πληθώρα εργασιών 

που μελετούν τη δυναμική απόκριση κατασκευών αντιστήριξης με αριθμητικές 

επιλύσεις (Bakr κ.α. 2018 & 2019, Psarropoulos κ.α. 2005, Κυριακόπουλος 2015, 

Athanasopoulos–Zekkos 2013, Κίτσης 2019 κ.λπ.) με διαφορετική, όμως, σκοπιά από 

αυτήν που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4. Για τον λόγο αυτό, παρουσιάζεται, 

αρχικώς, το επιστημονικό υπόβαθρο της μεθόδου αλλά και ενός τμήματος του 

προγράμματος Plaxis 2D και εν συνεχεία αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων που 

διεξήχθησαν με τους κώδικες Plaxis 2D και Abaqus 2D για τα συστήματα που 

εξετάστηκαν στο Κεφάλαιο 4 και συγκρίσεις με τις αντίστοιχες αναλυτικές λύσεις.  

 

5.1    ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Ως γνωστόν οι εξισώσεις ελαστικότητας για το συνεχές μέσο, όπως 

παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 4 και εν μέρει στο Κεφάλαιο 3, είναι δύσκολο έως 

αδύνατον να επιλυθούν αναλυτικά για ένα περίπλοκο πρόβλημα. Έτσι, έχουν 

αναπτυχθεί δύο κατηγορίες προσεγγιστικής επίλυσης. Αρχικώς, αναπτύχθηκαν οι 

αναλυτικές ή ήμι-αναλυτικές επιλύσεις, όπως παρουσιάστηκαν στα Κεφάλαια 3 και 4, 

στις οποίες γίνονται κατάλληλες προσεγγίσεις – υποθέσεις του υπό μελέτη 

προσομοιώματος με σκοπό να απλοποιηθούν οι εξισώσεις που το διέπουν και έτσι να 

προκύψουν οι λύσεις για οποιοδήποτε παράγωγο μέγεθος (τάση, παραμόρφωση κλπ.). 

Από την άλλη μεριά, με τη ραγδαία εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

διαδόθηκαν ευρέως και οι αριθμητικές μέθοδοι επίλυσης, όπως η Μέθοδος των 

Πεπερασμένων Στοιχείων (ΜΠΣ). Οι αριθμητικές επιλύσεις προσεγγίζουν το 

πρόβλημα από διαφορετική σκοπιά. Αντί να βασιστούν στην διατήρηση του συνεχούς 

μέσου και να απλοποιήσουν τις συνθήκες – απόκριση του συστήματος, κάνουν 

ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή, διατηρούν σχεδόν ακέραιη την συμπεριφορά – 

απόκριση του μέσου καθώς και τις οποιουδήποτε είδους συνοριακές συνθήκες, αλλά 
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διακριτοποιούν το σύστημα, διαιρώντας το σε μικρούς υποχώρους (στοιχεία) στα 

οποία επιβάλλεται να συμπεριφέρονται – αποκρίνονται με προκαθορισμένο τρόπο 

μέσω των γνωστών συναρτήσεων μορφής Ni. Έτσι, μετατρέπονται οι μερικές 

διαφορικές εξισώσεις σε προσεγγιστικά ισοδύναμες αλγεβρικές εξισώσεις, οι οποίες 

λύνονται εύκολα με τους ανεπτυγμένους Η/Υ που διαθέτουμε στην εποχή μας. 

Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, πως η ακρίβεια των αποτελεσμάτων των αριθμητικών 

αναλύσεων επηρεάζεται κυρίως από δύο παράγοντες. Πρώτον, από το πλήθος των 

στοιχείων και τον τρόπο διακριτοποίησης του συνεχούς μέσου και δεύτερον από την 

επιλογή κατάλληλων συναρτήσεων σχήματος. Έχει αποδειχθεί λόγω της 

καθιερωμένης χρήσης της ΜΠΣ τις τελευταίες δεκαετίες πως λαμβάνοντας 

κατάλληλες πολυωνυμικές συναρτήσεις μορφής μειώνεται σημαντικά ο 

υπολογιστικός χρόνος και όγκος πράξεων αλλά απαιτείται κατάλληλη 

διακριτοποίηση του μέσου ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητική ακρίβεια.  

Αρχικώς, οι αριθμητικές μέθοδοι παρουσιάστηκαν τον 18ο αιώνα με την 

ανάπτυξη της μεθόδου των πεπερασμένων διαφορών  και εν συνεχεία αναπτύχθηκαν 

και οι μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων (αρχές 19ου αιώνα), συνοριακών στοιχείων, 

ρητών πεπερασμένων διαφορών και διακριτών στοιχείων (χρήση σε προβλήματα 

Βραχομηχανικής). Τα πρώτα χρόνια η μέθοδος πεπερασμένων διαφορών είχε ευρεία 

εφαρμογή καθώς καταλήγει σε απλούστερες αλγεβρικές εξισώσεις. Όμως, 

χρησιμοποιεί ορθογωνικά στοιχεία και κατά συνέπεια αδυνατεί να προσομοιώσει 

ρεαλιστικά οποιοδήποτε σύστημα έχει ακανόνιστες εξωτερικές ή εσωτερικές 

συνοριακές συνθήκες. Με την ανάπτυξη των Η/Υ, εξελίχθηκε παράλληλα η μέθοδος 

των πεπερασμένων στοιχείων η οποία καταλήγει σε πιο σύνθετες αλγεβρικές 

εξισώσεις, όμως μπορεί να προσεγγίσει σε ικανοποιητικό βαθμό οποιουδήποτε είδους 

συνοριακή συνθήκη επιθυμείται, καθώς δύναται να χρησιμοποιηθούν διαφόρων ειδών 

πεπερασμένα στοιχεία (τριγωνικά, τετραγωνικά, τρίκομβα, πεντάκομβα, κλπ.)  

Το 1909 τέθηκαν οι βάσεις της ΜΠΣ από τον μαθηματικό Ritz ενώ σημαντική 

συνεισφορά στην εξέλιξή τους είχαν οι Galerkin (1915), Hrenikoff (1941), Courant 

(1943), επιλύοντας το πρόβλημα της στρέψης με χρήση τριγωνικών στοιχείων. Το 

1955 ο καθηγητής Ι. Αργύρης, έγραψε το πρώτο βιβλίο σχετικά με τη χρήση της 

μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων σχεδόν στην τελική της μορφή, όπως 

χρησιμοποιείται στις μέρες μας. Εν συνεχεία, μεγάλη πρόοδο κατέβαλαν οι ερευνητές 

Turner, Clough, Martin και Top (1965) υπολογίζοντας το μητρώο δυσκαμψίας της 
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κλασικής ράβδου αλλά και άλλων στοιχείων. Το 1967 οι Zienkiewicz και Chung 

έγραψαν το τελευταίο βιβλίο, ολοκληρώνοντας κατά κάποιο τρόπο το θεωρητικό 

υπόβαθρο της μεθόδου. Μετά τη δεκαετία του 1970 υπήρξε μια πυρετώδης 

ενασχόληση με τη συγκεκριμένη μέθοδο και με τη ραγδαία εξέλιξη των Η/Υ 

μελετήθηκε στο έπακρο κάθε πτυχή της μεθόδου, τουλάχιστον για τις αναλύσεις σε 

δύο διαστάσεις. Στις μέρες μας, έχει προοδεύσει και η ανάπτυξη λογισμικού για την 

επίλυση προβλημάτων σε τρείς διαστάσεις κάτι που καθιστά εφικτή την επίλυση των 

πλέον γενικευμένων και δυσκολότερων προβλημάτων σε οποιονδήποτε τομέα της 

Μηχανικής τόσο για στατικές όσο και για δυναμικές φορτίσεις. Τις τελευταίες 

δεκαετίες τεράστιο πλήθος ερευνητών, δημοσιεύοντας πληθώρα εργασιών και 

βιβλίων, στράφηκε προς την εφαρμογή της μεθόδου σε διάφορους τομείς, όπως την 

Ρευστομηχανική, την Θερμοδυναμική, την Ακουστική, τον Ηλεκτρισμό-

Ηλεκτρομαγνητισμό ακόμα και τις Ιατρικές επιστήμες.  

 

5.2     ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ Π.Σ. 

 

Διακριτοποίηση του συστήματος σε στοιχεία 

 

Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης αφορά στη διακριτοποίηση του συνεχούς 

μέσου σε πεπερασμένα στοιχεία. Ο τρόπος που θα διαχωριστούν εξαρτάται από 

πολλές παραμέτρους, συνεπώς απαιτείται η εμπειρία από την πλευρά του μελετητή 

μηχανικού. Τα στοιχεία διακριτοποίησης (υποχώροι) δύναται να έχουν κόμβους είτε 

περιμετρικά είτε στο εσωτερικό τους. Στα εμπορικά προγράμματα ανάλυσης 

χρησιμοποιούνται πολλών ειδών πεπερασμένα στοιχεία: για δισδιάστατες αναλύσεις 

ορίζονται τριγωνικά, ορθογώνια, τετράπλευρα και αντίστοιχα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν καμπυλόγραμμα στοιχεία στα οποία απαιτείται τουλάχιστον ένας 

κόμβος επί των ακμών τους και μεταξύ των κορυφών. Στις τρισδιάστατες αναλύσεις 

χρησιμοποιούνται τετράεδρα, ορθογώνια παραλληλεπίπεδα, τριγωνικά πρίσματα 

αλλά και εξάεδρα.   
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Συγκεκριμένα για το πρόγραμμα Plaxis 2D χρησιμοποιούνται είτε 6-κομβα είτε 15-

κομβα τριγωνικά πεπερασμένα στοιχεία για τον υπολογισμό των τάσεων και των 

παραμορφώσεων. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η χρήση 15-κομβων στοιχείων.  

Σχετικά με τη διακριτοποίηση του μέσου, έγιναν σε αρχικό στάδιο ορισμένες 

αναλύσεις με διαφορετικούς τρόπους διακριτοποίησης με σκοπό την επίτευξη της 

καλύτερης δυνατής ακρίβειας και την ελαχιστοποίηση του υπολογιστικού χρόνου και 

όγκου πράξεων. Η διακριτοποίηση του μέσου φαίνεται στα σχήματα των αντίστοιχων 

ενοτήτων για κάθε σύστημα και διατηρήθηκε ίδια ανεξαρτήτως της συχνότητας 

φόρτισης.    

 

Συναρτήσεις Παρεμβολής 

 

Οι συναρτήσεις παρεμβολής είναι ο επιβαλλόμενος τρόπος μεταβολής των 

αγνώστων μεγεθών από κόμβο σε κόμβο και εντός του κάθε στοιχείου. Από την 

παρατεταμένη χρήση της μεθόδου Π.Σ. και την εμπειρία πολλών ερευνητών, έχει 

αποδειχθεί πως μια αρκετά εύχρηστη συνάρτηση με μικρό υπολογιστικό κόστος 

στους υπολογισμούς είναι οι πολυωνυμικές συναρτήσεις. Προφανώς, όσο λιγότεροι 

όροι χρησιμοποιηθούν τόσο απλούστερες εξισώσεις θα προκύψουν. Γίνεται, λοιπόν, 

αντιληπτό πως ο βαθμός της πολυωνυμικής συνάρτησης εξαρτάται άμεσα από το 

πλήθος των κόμβων σε κάθε στοιχείο.   

 

Υπολογισμός μητρώου Στιφρότητας 

 

Για κάθε στοιχείο ισχύει η γνωστή σχέση ισορροπίας δυνάμεων από τη 

Στατική των Κατασκευών {F}=[K]{δ} με {F} το διάνυσμα των δυνάμεων, {δ} το 

διάνυσμα των μετατοπίσεων σε κάθε κόμβο και [Κ] το μητρώο στιφρότητας (ή 

δυσκαμψίας).  Για κάθε κόμβο μια εκ των δύο παραμέτρων (δ,F) θα είναι γνωστή ενώ 

η άλλη άγνωστη. Τονίζεται πως η παραπάνω σχέση έχει μορφή συστήματος n x n 

γραμμικών ή μη γραμμικών εξισώσεων με τη διάσταση n να ισούται με το γινόμενο 
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του πλήθους των κόμβων του εκάστοτε στοιχείου επί το πλήθος των αγνώστων 

μεγεθών ανά κόμβο (ή αλλιώς βαθμών ελευθερίας). 

 

Διατύπωση του συστήματος εξισώσεων και επίλυση αυτού 

 

Βάσει της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα μητρώα στιφρότητας του 

κάθε στοιχείου και ύστερα συντίθενται για την κατασκευή του συνολικού – γενικού 

μητρώου του συστήματος επί του συνόλου των στοιχείων. Ο αντίστοιχος αριθμός Ν 

των συνολικών εξισώσεων ισούται με το γινόμενο του πλήθους των κόμβων στο 

σύστημα επί το πλήθος των βαθμών ελευθερίας. Για την επίλυση του συστήματος 

των εξισώσεων του προβλήματος χρησιμοποιείται μια επαναληπτική μέθοδος (Gauss-

Seidel, συζυγών κλίσεων κλπ.) ή με απευθείας επίλυση (απαλοιφή Gauss). 

 

5.3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ PLAXIS 

 

Εξισώσεις του συνεχούς μέσου 

 

Οι εξισώσεις ισορροπίας του συνεχούς μέσου έχουν ήδη αναφερθεί αν μέρει 

στο κεφάλαιο 3 στην λύση του Wood, εδώ επαναλαμβάνονται : 

[L]T {σ} +{b} =0                 (5.1) 

με {σ} το διάνυσμα των τάσεων, {b} το διάνυσμα των δυνάμεων και [L] τον 

διαφορικό τελεστή : 

00 0

[ ] 0 0 0

00 0

y zx

L
y x z

y xx

  
   

   
    
 

  
   

              (5.2) 
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Επίσης, ισχύει η γνωστή σχέση μεταξύ μετατοπίσεων και παραμορφώσεων : 

 {ε}=[L]{u}                  (5.3) 

με {ε} το διάνυσμα των παραμορφώσεων και {u} το διάνυσμα των μετατοπίσεων. 

Ενώ αντίστοιχα, ισχύει η γνωστή σχέση τάσης – παραμόρφωσης (για ελαστικό 

υλικό): 

 {σ}=[Ε]{ε}                  (5.4) 

Συνδυάζοντας τις παραπάνω εξ.5.1 έως 5.4 προκύπτει μια μερική διαφορική εξίσωση 

δευτέρας τάξεως ως προς το διάνυσμα των μετατοπίσεων u, η οποία 

μετασχηματίζεται σύμφωνα με τον Galerkin : 

 { } ([ ] { } { }) 0T T

V

u L b dV                   (5.5) 

με δu το διάνυσμα των δυνατών παραμορφώσεων σε τυχαίο σημείο του συστήματος 

και V τον αντίστοιχο όγκο. Με χρήση του θεωρήματος Green για την μερική 

ολοκλήρωση του πρώτου όρου της τελευταίας εξίσωσης προκύπτει : 

 { } { } { } { } { } { }
V V S

dV u b dV u t dS                        (5.6) 

έτσι, εισάγεται το διάνυσμα {t} που προέρχεται  από την λέξη “traction” και με S 

δηλώνεται το ολοκλήρωμα επιφάνειας. Για τον υπολογισμό του διανύσματος των 

τάσεων {σ} μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια επαναληπτική διαδικασία, δηλαδή σi = σi-

1+Δσ  με Δσ τη μεταβολή των τάσεων κατά το χρονικό βήμα dt η οποία ισούται με 

Δσ = { }dt . Επομένως, η εξ.5.6 γίνεται : 

 1{ } { } { } { } { } { } { } { }i i i

V V S V

dV u b dV u t dS dV                           (5.7) 

Τέλος με δεδομένες τις συναρτήσεις μορφής Νi το πεδίο των μετατοπίσεων μπορεί να 

εκφραστεί ως : 

 {u}=[N]{v}                   (5.8) 



Κεφάλαιο 5:  Αριθμητική Παραμετρική Διερεύνηση με τη Μέθοδο των Π.Σ.  160 
 

 
 

με [Ν] το μητρώο των συναρτήσεων μορφής και {v} το διάνυσμα των μετατοπίσεων 

των κόμβων του διακριτοποιημένου πλέον συστήματος. Επομένως, η εξ.5.3 γίνεται : 

 {ε}=[L][N]{v}=[B]{v}                (5.9) 

Με αντικατάσταση των παραπάνω, η εξ.5.7 γίνεται : 

 
1[ ] { } { } [ ] { } { } [ ] { } { } [ ] { } { }T T i T i T i

V V S V

B v dV N v b dV N v t dS B v dV                (5.10) 

Η παραπάνω εξίσωση πρέπει να ισχύει για κάθε {δv}, δηλαδή για κάθε δυνατή 

μετατόπιση των κόμβων, συνεπώς μπορεί να απλοποιηθεί : 

1[ ] { } [ ] { } [ ] { } [ ] { }T T i T i T i

V V S V

B dV N b dV N t dS B dV                  (5.11) 

Με αντικατάσταση της σχέσης τάσεων – παραμορφώσεων της εξ.5.4 στην παραπάνω 

εξ5.11 και ύστερα από πράξεις προκύπτει : 

 [Κi]{δvi}={f iext}- {f i-1int }              (5.12) 

με Κ το μητρώο δυσκαμψίας, fext  και fint  τα αντίστοιχα διανύσματα εξωτερικών και 

εσωτερικών δυνάμεων και i τον αύξοντα αριθμό του τρέχοντος βήματος-επανάληψης 

της ανάλυσης.  

 

Χαρακτηριστικά της Δυναμικής Ανάλυσης 

 

 Η εξίσωση δυναμικής ισορροπίας ενός ταλαντωτή σύμφωνα με τη Δυναμική 

των Κατασκευών δίνεται : 

 [ ]{ } [ ]{ } [ ]{ } { }M u C u K u F                        (5.13) 

όπου [Μ] το μητρώο μάζας, [C] το μητρώο απόσβεσης, [Κ] το μητρώο δυσκαμψίας, 

{u} το διάνυσμα των μετατοπίσεων και {F} το διάνυσμα των επιβαλλόμενων 

φορτίων. Το πρόγραμμα Plaxis 2D δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού του μητρώου 

απόσβεσης σύμφωνα με την απόσβεση τύπου Rayleigh, δηλαδή θεωρώντας το 

μητρώο [C] ως συνάρτηση των [K] και [Μ]: 
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 [C] = αR[M] + βR[K]               (5.14) 

με αR και  βR συντελεστές που προσδιορίζονται για δύο δεδομένα ζεύγη τιμών 

συχνότητας και συντελεστή απόσβεσης (ξ). Δηλαδή, η απόσβεση (C) είναι 

συνάρτηση της συχνότητας και συγκεκριμένα πολυώνυμο δευτέρου βαθμού, 

επομένως με δύο δεδομένα σημεία της καμπύλης μπορούν να υπολογιστούν οι 

συντελεστές αR , βR . Σε όλα τα προσομοιώματα του Κεφαλαίου 4 που επιλύθηκαν 

αριθμητικά με το πρόγραμμα Plaxis 2D θεωρήθηκε για το εδαφικό υλικό απόσβεση 

τύπου Rayleigh και συντελεστής ξ=10% για τέτοιο εύρος συχνοτήτων ώστε να 

υπάρχει ικανοποιητική σύγκλιση της καμπύλης απόσβεσης στις μελετώμενες 

συχνότητες (ω/ω1 = 0 έως 2). 

Στον κώδικα του Plaxis 2D η αριθμητική ολοκλήρωση στον χρόνο γίνεται με έμμεση 

ολοκλήρωση με τη μέθοδο Newmark. Έτσι, η μετατόπιση και η ταχύτητα δίνονται για 

τη χρονική στιγμή t+Δt (με Δt το χρονικό βήμα) : 

 21( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

u t t u t u t t a u t au t t t  
           

  
          (5.15) 

 ( ) ( ) ((1 ) ( ) ( ))u t t u t u t u t t t                   (5.16) 

όπου α, β είναι οι αντίστοιχοι συντελεστές Newmark. Για την εξασφάλιση της 

ευστάθειας της λύσης πρέπει να ισχύσει : 

 
21 1 , 0.5

4 2
a  

 
   

 
              (5.17) 

Στις αναλύσεις που έγιναν θεωρήθηκαν οι τιμές α=0.3025 και β=0.6 οι οποίες 

προτείνονται και στο εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος. Θεωρώντας ότι ισχύει 

u(t+Δt) = u(t)+Δu και με αντικατάσταση στην εξ.5.13 προκύπτει η τελική εξίσωση 

υπολογισμού του διανύσματος της μεταβολής των μετατοπίσεων : 

0 1 2 3

4 5 int

( [ ] [ ] [ ]){ } { ( )} [ ]( { ( )} { ( )})
[ ]( { ( )} { ( )}) { ( )}

extc M c C K u F t t M c u t c u t
C c u t c u t F t

       

  
          (5.18) 

Οι συντελεστές c μπορούν να εκφραστούν συναρτήσει του χρονικού βήματος Δt και 

των α και β. Σχετικά με το χρονικό βήμα πρέπει να χρησιμοποιηθούν αντίστοιχοι 

περιορισμοί για την ευστάθεια της μεθόδου και τον ελέγχου της ακρίβειας. Η κρίσιμη 
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τιμή του βήματος Δtcrit εξαρτάται από τη μέγιστη συχνότητα και τη πυκνότητα της 

διακριτοποίησης : 

4 2

2 2
(1 ) 1 2 21 1

(1 )(1 2 ) 4 2 4

e
crit

It
E B Sa

S S B
 

  

 
   

   
   

                   (5.19) 

με B και S τη μέγιστη διάσταση του στοιχεία και την επιφάνειά του αντίστοιχα. Ιe 

είναι το μέσο πλάτος του τριγωνικού στοιχεία και ο συντελεστής α εξαρτάται από τον 

τύπο του στοιχείου και τους συντελεστές c της εξ.5.18. Το Δtcrit υπολογίζεται για 

κάθε στοιχείο και επιλέγεται η μικρότερη τιμή. Η πρώτη ρίζα του παρονομαστή της 

εξ.5.19 αντιπροσωπεύει την ταχύτητα ενός διαμήκους κύματος, συνεπώς, 

εξασφαλίζεται ότι κατά τη διάρκεια ενός χρονικού βήματος ένα διαδιδόμενο κύμα δεν 

θα καλύψει απόσταση μεγαλύτερη από τη μικρότερη διάσταση του μικρότερου 

στοιχείου του προσομοιώματος. 

 

5.4 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Όπως προαναφέρθηκε, πραγματοποιήθηκαν αριθμητικές αναλύσεις με χρήση 

του προγράμματος Πεπερασμένων Στοιχείων Plaxis 2D για ορισμένα από τα 

συστήματα του Κεφαλαίου 4. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε το σύστημα εύκαμπτου 

τοίχου αντιστήριξης ομοιγενούς εδάφους, ο οποίος εδράζεται σε ανένδοτη βάση και 

συνυπολογίζεται η συνεισφορά αγκυρίου σε ύψος Ha (ενότητα. 4.1.2). Επίσης, 

μελετήθηκε το πρόβλημα εύκαμπτου τοίχου αντιστήριξης αναμοιογενούς εδαφικής 

στρώσης που εδράζεται σε ανένδοτη βάση. Όλα τα προσομοιώματα μελετήθηκαν για 

την περίπτωση κατακόρυφης διάδοσης διατμητικών (S) κυμάτων, επιβάλλοντας στην 

άκαμπτη βάση αρμονική επιτάχυνση σταθερού πλάτους 0.25g (όπου g η επιτάχυνση 

της βαρύτητας) και σταθερής συχνότητας ω (από 5 έως 20 Hz), καθώς επίσης και η 

περίπτωση ψευδο–στατικής φόρτισης (ω=0). 

Χαρακτηριστικά Επιχώματος και Βράχου 

Για το εδαφικό υλικό του επιχώματος έγινε θεώρηση γραμμικής ελαστικής 

συμπεριφοράς, μέτρου ελαστικότητας – Young Ε=94,25∙103 kN/m2, λόγου Poisson 

ν=0.3, μέτρου διάτμησης G=36,25∙103 kN/m2 για την περίπτωση ομοιογενούς 
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εδάφους ενώ για την περίπτωση ανομοιογενούς θεωρήθηκε G(z=H)= 36,25∙103 

kN/m2, ειδικού ξηρού βάρους γ=15.8 kN/m3 (καθώς αγνοείται η επιρροή του 

υδροφόρου), ταχύτητα διάδοσης δευτερευόντων–εγκάρσιων κυμάτων Vs=150m/s και 

πρωτευόντων-διαμήκων κυμάτων Vp=280 m/s (για την περίπτωση ομοιογενούς 

υλικού). 

Για την προσομοίωση της άκαμπτης βάσης (βράχου) παρατηρήθηκε πως δηλώνοντας 

αρκετά μεγάλες τιμές χαρακτηριστικών μεγεθών (γ, Ε κλπ.) αυξάνει δραματικά ο 

υπολογιστικός χρόνος για την ολοκλήρωση της ανάλυσης. Συνεπώς, θεωρήθηκε 

μηδενικό ειδικό βάρος, αλλά πολύ μεγάλο μέτρο ελαστικότητας (Ε=50∙1015 kN/m2) 

μειώνοντας έτσι αρκετά τον υπολογιστικό όγκο. 

Σε όλες τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε τοίχος ύψους H=3m και μήκος της εδαφικής 

στρώσης L=10H=30m. Στο παρακάτω Σχήμα5.1 φαίνεται η διακριτοποίηση για το 

προσομοίωμα που χρησιμοποιήθηκε.  

Τονίζεται πως για την περίπτωση ανομοιογενούς εδαφικής στρώσης, το Plaxis 2D δεν 

δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής συνεχούς καμπύλης μεταβολής του μέτρου διάτμησης 

με το βάθος, συνεπώς το επίχωμα διαιρέθηκε σε 30 ομοιογενείς στρώσεις των 10 

εκατοστών. Αυτό έχει ως αναπόφευκτη συνέπεια την σημαντική πύκνωση της 

διακριτοποίησης του επιχώματος.  

Επίσης, στο δεξί άκρο του επιχώματος επιλέχθηκαν απορροφητικά όρια (με χρήση 

ενσωματωμένης εντολής του Plaxis) στα οποία ορίζονται ιξώδεις αποσβεστήρες 

σταθεράς ρVsA με ρ την πυκνότητα του εδαφικού υλικού, Vs την ταχύτητα διάδοσης 

εγκαρσίων κυμάτων στο μέσο και Α την αντίστοιχη διατομή του στοιχείου. 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 5:  Αριθμητική Παραμετρική Διερεύνηση με τη Μέθοδο των Π.Σ.  164 
 

 
 

 

Σχήμα 5.1: Διακριτοποίηση ομοιογενούς επιχώματος ύψους 3m και μήκους 30m.  

 

 

Σχήμα 5.2: Διακριτοποίηση ανομοιογενούς επιχώματος ύψους 3m και μήκους 30m.  

 Αναφέρεται πως η ανάλυση έγινε σε τέσσερις φάσεις. Στην πρώτη φάση 

(Initial phase) ορίζεται η στρωματογραφία του υπό μελέτη χώρου. Στη δεύτερη φάση 

(Wall-phase_1) ορίζεται η κατασκευή του τοίχου η οποία βρίσκεται ανάμεσα στο 

εδαφικό υλικό. Στην τρίτη φάση (phase_2) απενεργοποιείται η λειτουργία του 

εδαφικού τμήματος πίσω από τον τοίχο (κατάντη πλευρά – αριστερό τμήμα όπως 

φαίνεται στο Σχ.5.2) και επιλύεται το προσομοίωμα για τις στατικές συνθήκες. Τέλος, 

στην τέταρτη και τελευταία φάση (phase_3) ορίζεται η δυναμική διέγερση αρμονικής 

επιτάχυνσης στην βάση του τοίχου.   
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Σχήμα 5.3: Τέσσερις φάσεις αριθμητικής ανάλυσης με το πρόγραμμα Plaxis 

Σημειώνεται πως στο πρόγραμμα Plaxis χρησιμοποιούνται στοιχεία διεπιφάνειας 

(interface elements) όπου υπάρχει επαφή μεταξύ τοίχου-εδάφους και σκοπό έχουν να 

προσομοιώσουν την τριβή (γωνία δ) που αναπτύσσεται επί της διεπιφάνειας. Πιο 

συγκεκριμένα, ισχύει : tanφinter =Rinter tanφsoil με φinter, φsoil τις γωνίες εσωτερικής 

τριβής διεπιφάνειας και εδάφους και Rinter τον συντελεστή απομείωση της 

διεπιφάνειας. Όμως, σκοπός των αριθμητικών αναλύσεων στην παρούσα εργασία 

είναι να επιβεβαιωθούν οι προτεινόμενες λύσεις. Συνεπώς, αφού στις αναλυτικές 

λύσεις υιοθετείται η μη αποκόλληση του εδάφους από τον τοίχο, απενεργοποιείται η 

δράση της διεπιφάνειας (για Rinter = 1 δεν απομειώνονται οι θλιπτικές τάσεις και 

απλώς δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων).  

 

Δυναμική Φόρτιση  

 

Όπως προαναφέρθηκε, στις προτεινόμενες μεθοδολογίες θεωρείται αρμονική 

φόρτιση επιτάχυνσης σταθερού πλάτους και συχνότητας η οποία επιβάλλεται στην 

άκαμπτη βάση. Συνεπώς, για να γίνει σύγκριση εισάγεται στο πρόγραμμα Plaxis 2D 

αρμονική δυναμική φόρτιση ημιτόνου. Το σύστημα ξεκινά από τις στατικές συνθήκες 

(ηρεμίας) και σταδιακά εφαρμόζεται η δυναμική φόρτιση. Στις προτεινόμενες 

μεθοδολογίες, όπως έχει επισημανθεί, υπολογίζεται η μέγιστη τιμή κάθε μεγέθους 

(μετατόπιση, τάση, τέμνουσα βάσης κλπ.), επομένως πρέπει σε κάθε περίπτωση να 

χρησιμοποιηθούν τόσοι κύκλοι φόρτισης ώστε το υπό μελέτη σύστημα να φτάσει σε 

μια νέα θέση δυναμικής ισορροπίας – ταλάντωσης της τέμνουσας βάσης (ή άλλου 

ζητούμενου μεγέθους) συναρτήσει του χρόνου. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η ισορροπία 
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σημαίνει πως το σύστημα αργεί να ανταποκριθεί στα χαρακτηριστικά της 

συγκεκριμένης φόρτισης (πλάτος και συχνότητα) και συνεπώς πρέπει να αυξηθούν οι 

κύκλοι φόρτισης. Επίσης, έχει παρατηρηθεί πως με την χρήση δυναμικής φόρτισης 

γραμμικά αυξανόμενου πλάτους (έως την μέγιστη τιμή του) η προαναφερθείσα 

ισορροπία επιτυγχάνεται αρκετά γρήγορα. Επιλέχθηκε οι 5 πρώτοι κύκλοι να είναι  

αυξανόμενου πλάτους και οι επόμενοι 5 με 10 κύκλοι σταθερού πλάτους. Για τα 

χαρακτηριστικά του ομοιογενούς επιχώματος προκύπτει f1=VΗ/4H=12.5Hz. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά ένα διάγραμμα δυναμικής ημιτονοειδούς 

φόρτισης επιτάχυνσης πλάτους 0.25g και συχνότητας 25 Hz.  

 

Σχήμα 5.4 : Δυναμική φόρτιση συχνότητας f=25Hz και πλάτους ag =0.25g 

Ενδεικτικά παρατίθενται στο παρακάτω Σχ.5.5 η οριζόντια ορθή τάση σx συναρτήσει 

του χρόνου από την έναρξη της δυναμικής φόρτισης για ένα σημείο του τοίχου κοντά 

στη βάση του. 
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Σχήμα 5.5: Διάγραμμα οριζόντιας ορθής τάσης σx συναρτήσει του δυναμικού χρόνου 

για ένα σημείο του τοίχου κοντά στη βάση του. 

Για τον υπολογισμό της συνολικής τέμνουσα βάσης, ορίζονται οκτώ σημεία 

ισοκατανεμημένα καθ’ ύψος του τοίχου (περίπου ανά 0,5m) και εν συνεχεία η 

συνολική τέμνουσα βάσης υπολογίζεται ενώνοντας τις τιμές των σημείων με 

ευθύγραμμα τμήματα, δηλαδή αθροίζοντας τα αντίστοιχα τραπέζια (ή τρίγωνα σε 

περίπτωση μηδενισμού της σx) που σχηματίζονται στο προφίλ των τάσεων σx. Με 

θεώρηση γραμμικής μεταβολής των τάσεων σx, υπάρχει μια μικρή απόκλιση από το 

πραγματικό προφίλ των τάσεων, όμως, όπως θα αποδειχθεί αργότερα, αυτό επηρεάζει 

λίγες περιπτώσεις (για ω/ω1>2) και με απόκλιση μικρότερη του 5%. Εναλλακτικά, 

μπορεί να υπολογιστεί η τέμνουσα και ροπή απευθείας στη βάση του τοίχου (καθώς ο 

τοίχος ορίζεται ως στοιχείο δοκού), χωρίς όμως να δίδονται τα αντίστοιχα πορφίλ 

τάσεων ή μετατοπίσεων. Τονίζεται πως με τις προτεινόμενες μεθοδολογίες 

υπολογίζεται η δυναμική τέμνουσα βάσης (δηλαδή, η επιπλέον καταπόνηση που 

οφείλεται αποκλειστικά στην σεισμική διέγερση), συνεπώς από την παραπάνω 

συνολική τέμνουσα αφαιρείται η αντίστοιχη στατική τέμνουσα: Qdyanmic = Qtotal – 

Qstatic. 

 

 



Κεφάλαιο 5:  Αριθμητική Παραμετρική Διερεύνηση με τη Μέθοδο των Π.Σ.  168 
 

 
 

5.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 

 

5.5.1. Εύκαμπτος τοίχος αντιστήριξης ομοιογενούς εδάφους με συνεισφορά 
αγκυρίου  

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αποτελέσματα αναλύσεων του 

προσομοιώματος της ενότητας 4.1.2. και γίνεται σύγκριση με την προτεινόμενη 

μεθοδολογία. Τονίζεται πως το αγκύριο προσομοιώνεται μέσω ενός οριζόντιο 

μεταθετικού γραμμκού ελαστικού ελατηρίου. Εξετάζονται δύο θέσεις εφαρμογής του 

αγκυρίου και έξι συνδυασμοί ευκαμψίας τοίχου και ενδοτικότητας αγκυρίου.  

 

Σχήμα 5.6: Διάγραμμα ανηγμένων ψευδο–στατικών (ω=0) μετατοπίσεων και 

ωθήσεων συναρτήσει του βάθους.  

Όπως φαίνεται στο Σχ.5.6 υπάρχει αρκετά καλή συμφωνία μεταξύ προτεινόμενης 

μεθοδολογίας και αριθμητικών επιλύσεων κυρίως για μικρές τιμές ενδοτικότητας dw 

ή dk και για μικρά ύψη εφαρμογής (Ha/H=0.7), ενώ για μεγαλύτερα ύψη η μέση 

απόκλιση είναι της τάξης του 30%. Συγκριτικά με τα διαγράμματα της κατανομής 

των ωθήσεων παρατηρείται σχεδόν απόλυτη συμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων. 

Σχετική απόκλιση υπάρχει στις ωθήσεις κοντά στη βάση του τοίχου όπου η 

προτεινόμενη μεθοδολογία υποεκτιμά τις ωθήσεις έως 30%. Στο παρακάτω Σχ.5.7 

παρουσιάζονται οι ψευδο–στατικές τέμνουσες βάσεις και αγκυρίου για διάφορες 

τιμές ευκαμψίας τοίχου, ενδοτικότητας και ύψους εφαρμογής του αγκυρίου. 
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Σχήμα 5.7: Διάγραμμα ανηγμένης ψευδο–στατικής (ω=0) τέμνουσας βάσης και 

αγκυρίου συναρτήσει της ευκαμψίας του τοίχου. 

Όπως φαίνεται στο Σχ.5.7 υπάρχει απόλυτη συμφωνία καθώς η απόκλιση μεταξύ των 

αποτελεσμάτων δεν υπερβαίνει το 20% για μεγάλες τιμές ενδοτικότητας του 

αγκυρίου (dk=0.5). Επίσης, παρατηρείται πως από πολύ μικρές τιμές ευκαμψίας 

(dw≈2) η τέμνουσα που παραλαμβάνει το αγκύριο παραμένει σχεδόν αμετάβλητη με 

την αύξηση της ευκαμψίας του τοίχου και περίπου στο 50% έως 90% της τέμνουσας 

βάσης. 

 

5.5.2. Εύκαμπτος τοίχος αντιστήριξης ανομοιογενούς εδάφους 

 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθενται τα αποτελέσματα αριθμητικών αναλύσεων για 

το προσομοίωμα εύκαμπτου τοίχου αντιστήριξης ανομοιογενούς εδαφικής στρώσης, 

εδραζόμενη σε ανένδοτη βάση, όπως παρουσιάστηκε στην ενότητα 4.2.1. Στην πρώτη 

παράγραφο παρατίθενται τα αποτελέσματα αναλύσεων που εκτελέστηκαν με τον 

κώδικα Plaxis 2D και σύγκριση αυτών με την ακριβή αναλυτική λύση της 

παραγράφου 4.2.1., ενώ στη δεύτερη παράγραφο παρουσιάζονται αποτελέσματα των 

αναλύσεων με τον κώδικα Abaqus 2D και σύγκριση με την προσεγγιστική λύση 

(τύπου Rayleigh – Ritz) της παραγράφου 4.2.2 χρησιμοποιώντας μία συνάρτηση 

σχήματος για τον τοίχο και για το έδαφος. 

Για την ανάλυση στον κώδικα Plaxis 2D, το ανομοιογενές επίχωμα ύψους 3 

μέτρων διαιρέθηκε σε 30 στρώσεις ομοιογενών εδαφικών στρώσεων ώστε να 

προσομοιώνεται ικανοποιητικά η ανομοιογένεια του εδάφους για την οποία 

λαμβάνεται b=0.1 και n=0.25 με VS(H)=150m/s. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε απόσβεση 
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τύπου Rayleigh για ξ=10% με τιμές παραμέτρων  αR=12.05 και  βR=0.000816 που 

αντιστοιχούν σε απόσβεση 18% για την περίπτωση συχνότητας ω/ω1=0.5. όπου ω1 η 

αντίστοιχη θεμελιώδης ιδιοσυχνότητα του ανομοιογενούς επιχώματος που δίδεται 

από τον Paolucci (1999): 
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                (5.20) 

όπου Φ(z) η συνάρτηση σχήματος του εδάφους, όπως παρουσιάζεται στην ενότητα 

4.2.1. Στο παρακάτω Σχ.5.8 παρουσιάζεται η ψευδοστατική (ω=0) τέμνουσα βάσης 

συναρτήσει της ανηγμένης ευκαμψίας του τοίχου για b=0.1 και n=0.3. 

 

Σχήμα 5.8: Διάγραμμα ανηγμένης ψευδο–στατικής (ω=0) τέμνουσας βάσης 

συναρτήσει της ευκαμψίας του τοίχου. 

Η απόκλιση μεταξύ των αποτελεσμάτων είναι αρκετά ικανοποιητική καθώς για 

μεγάλες τιμές ευκαμψίας η απόκλιση δεν υπερβαίνει το 20%.  Στο παρακάτω Σχ.5.9 

δίδεται η κατανομή των δυναμικών ωθήσεων του εδάφους για τις περιπτώσεις 

ω/ω1=0.5;1;1.5; 2 και διάφορες τιμές ευκαμψίας του τοίχου. 
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Σχήμα 5.9: Κατανομή ανηγμένων δυναμικών εδαφικών ωθήσεων. 

Βάσει των αποτελεσμάτων του Σχ.5.9 υπάρχει ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ των 

αποτελεσμάτων, με εξαίρεση την περίπτωση του συντονισμού όπου η απόκλιση είναι 

της τάξης του 40%. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις συχνοτήτων η σύγκριση είναι 

αρκετά ικανοποιητική ακόμα και για μεγάλες τιμές ευκαμψίας. Για την περίπτωση 

ω/ω1=2 και μεγάλη ευκαμψία του τοίχου παρατηρούνται αρκετά σημαντικές 

αρνητικές τάσεις. Η παραπάνω διαπίστωση δεν αποτελεί ρεαλιστική περίπτωση 

καθώς η συχνότητα διέγερσης αντιστοιχεί σε f ≈25Hz που είναι αρκετά μεγαλύτερη 

από την πλειονότητα των σεισμικών καταγραφών (συνήθης τιμή f=5Hz) και 

διερευνάται μόνο για λόγους σύγκρισης της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

 

Σχήμα 5.10: Διάγραμμα ανηγμένης τέμνουσας βάσης συναρτήσει της ανηγμένης 

συχνότητας διέγερσης. 
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Σχήμα 5.11: Διάγραμμα ανηγμένης ροπής βάσης συναρτήσει της συχνότητας 

διέγερσης. 

 

Σχήμα 5.12: Διάγραμμα ανηγμένου ύψους εφαρμογής συναρτήσει της ανηγμένης 

συχνότητας διέγερσης. 

Στα παραπάνω Σχ.5.10, 5.11 και 5.12 παρατίθενται σύγκριση των αποτελεσμάτων για 

την ανηγμένη τέμνουσα, ροπή βάσης και ύψους εφαρμογής της συνισταμένης 

ώθησης. Παρατηρείται απόλυτη συμφωνία της προτεινόμενης μεθοδολογίας με τα 

αποτελέσματα των αριθμητικών αναλύσεων για την τέμνουσα βάσης, ενώ για τη 

ροπή βάσης υπάρχει μια, σχεδόν σταθερή, απόκλιση της τάξης του10%. Αντίθετα, η 

απόκλιση για το ύψος εφαρμογής της συνισταμένης ώθησης είναι αρκετά σημαντική 

(50%) και οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως κατά τον υπολογισμό του ύψους h 

λαμβάνονται υπόψη οι εφελκυστικές τάσεις, που σύμφωνα με το Σχ.4.9 είναι αρκετά 

σημαντικές, ειδικά για την περίπτωση υψηλών συχνοτήτων (ω/ω1>1). Όπως 

προαναφέρθηκε, τόσο μεγάλες συχνότητες διέγερσης δεν έχουν πρακτικό ενδιαφέρον 

και γίνονται μόνο για λόγους σύγκρισης. 
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 Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται αποτελέσματα αριθμητικών 

αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν με χρήση του κώδικα Abaqus 2D, με τη βοήθεια 

του Κ. Κανελλόπουλου,  Πολιτικού Μηχανικού. Οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

προγραμμάτων ανάλυσης έγκεινται σε τρείς βασικές. Αρχικά η ανομοιογένεια του 

εδάφους δηλώνεται ως συνεχής συνάρτηση με το βάθος, χωρίς να χρησιμοποιούνται 

ισοδύναμες ομοιογενείς στρώσεις, κάτι που εξαλείφει φαινόμενα ανακλάσεων αλλά 

και οποιασδήποτε απόκλισης από την πραγματική καμπύλη ανομοιογένειας. 

Δεύτερον, υπάρχει ορισμός των ιδιοτήτων του μοντέλου απευθείας από τον χρήστη 

και όχι με χρήση «κλειστού» τύπου εντολών. Για παράδειγμα, στο δεξί άκρο του 

επιχώματος ορίζονται από τον χρήστη του κώδικα οι ισοδύναμοι ιξώδεις 

αποσβεστήρες οι οποίοι συνδέονται με την εδαφική στήλη του ελεύθερου πεδίου. 

Έτσι, μειώνονται σημαντικά φαινόμενα ανακλάσεων από το δεξί όριο του μοντέλου, 

σε συνδυασμό με τη χρήση υψηλού συντελεστή απόσβεσης του υλικού. Έτσι, 

υπάρχει όντως κατακόρυφη διάδοση εγκαρσίων κυμάτων στο εδαφικό μέσο, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω Σχ.5.13. Τέλος, χρησιμοποιείται απόσβεση τύπου Rayleigh 

με ξ=10%, σταθερή για κάθε συχνότητα διέγερσης που επιβάλεται. 

 

Σχήμα 5.13: Διάγραμματα επιταχύνσεων για το προσομοίωμα του Abaqus 2D. 

Οι συναρτήσεις σχήματος που μελετώνται δίδονται στο Σχ.5.14 και αντιστοιχούν σε 

γραμμική μεταβολή της ταχύτητας Vs(z)=Vs(0)(1+10z) και την αντίστοιχη περίπτωση 

παραβολικής μεταβολής Vs(z)=Vs(0)(1+10z)1/4. Επίσης, παρουσιάζονται οι 

αντίστοιχες συναρτήσεις σχήματος εδάφους Φ(z) και τοίχου Ψ(z). 
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Σχήμα 5.14: Διαγράμματα συναρτήσεων σχήματος VS(z), Ψ(z) και Φ(z). 

Στο παρακάτω Σχ.4.15 παρουσιάζονται οι κατανομές των ωθήσεων για διάφορες 

τιμές της συχνότητας διέγερσης. Γίνεται σύγκριση μεταξύ της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας της ενότητας 4.2.2., τόσο για τη δυναμική, όσο και για τη στατική 

συνάρτηση σχήματος του τοίχου. 

 

Σχήμα 5.15: Διάγραμμα ανηγμένων δυναμικών ωθήσεων συναρτήσει του βάθους. 

Βάσει του Σχ.5.15 παρατηρείται ικανοποιητική ακρίβεια μεταξύ της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων της αριθμητικής ανάλυσης με τον κώδικα 

Abaqus 2D για όλο το εύρος συχνοτήτων και ευκαμψιών του τοίχου. Η μέγιστη 

απόκλιση παρατηρείται πάλι για την περίπτωση του συντονισμού, χωρίς όμως να 

υπερβαίνει το 30%. Η μεγαλύτερη απόκλιση καθ’ ύψος του τοίχου παρατηρείται 

κοντά στη βάση του, τόσο για το προσομοίωμα του Plaxis 2D όσο και για του Abaqus 
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2D. Σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.2. η παραπάνω απόκλιση μπορεί να μειωθεί έως 

20% λαμβάνοντας υπόψη και τις ανώτερες ιδιομορφές του εδάφους. 

Ολοκληρώνοντας το προφίλ των εδαφικών ωθήσεων καθ’ ύψος του τοίχου 

υπολογίζεται η τέμνουσα βάσης, η αντίστοιχη ροπή και το αντίστοιχο ανηγμένο ύψος 

εφαρμογής της συνισταμένης ώθησης, όπως φαίνονται στα Σχ.5.16 όπου 

συγκρίνονται αποτελέσματα αναλύσεων με το Abaqus 2D και της προτεινόμενης 

μεθοδολογίας της ενότητας 4.2.2. Επίσης, γίνεται σύγκριση μεταξύ της στατικής και 

της δυναμικής συνάρτησης σχήματος του τοίχου Ψ(z), όπως δίδονται από τις εξ.4.66 

και εξ.4.64 αντίστοιχα. 

 

 

Σχήμα 5.16: Διάγραμμα ανηγμένων δυναμικών τεμνουσών, ροπών βάσης και ύψους 

εφαρμογής της συνισταμένης ώθησης συναρτήσει της ανηγμένης συχνότητας. 

Όπως παρατηρείται στο Σχ.5.16 υπάρχει αρκετά καλή συμφωνία μεταξύ των 

αποτελεσμάτων της αριθμητικής επίλυσης και της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

κυρίως για την περίπτωση της στατικής συνάρτησης Ψ(z) όπου η μέγιστη απόκλιση 

δεν υπερβαίνει το 8%. Για την περίπτωση της δυναμικής συνάρτησης (ιδιομορφής) 

του τοίχου παρατηρείται μια σταθερή απόκλιση 10% για όλες τις συχνότητες 

διέγερσης. Ακόμα, παρατηρείται πως η απόκλιση για το ύψος εφαρμογής της 

συνισταμένης ώθησης δεν υπερβαίνει το 10%, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα των 
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αναλύσεων με τον κώδικα Plaxis 2D όπου οι αποκλίσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες, 

κυρίως για τις υψηλές συχνότητες διέγερσης. Η παραπάνω διαφοροποίηση οφείλεται 

στο γεγονός πως τα προφίλ ανομοιογένειας που μελετήθηκαν στον κώδικα Abaqus 

2D, δηλαδή γραμμικής και παραβολικής μεταβολής της ταχύτητας Vs(z), δεν 

εμφανίζουν εφελκυστικές τάσεις για μεγάλες συχνότητες διέγερσης, σε αντίθεση τα 

προφίλ ανομοιογένειας του Plaxis 2D.  

Συγκρίνοντας τα Σχ.5.9-5.12 όπου χρησιμοποιήθηκε ο κώδικας Plaxis 2D και τα 

Σχ.5.15 & 5.16 όπου χρησιμοποιήθηκε ο κώδικας Abaqus 2D, υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές, με την απόκλιση για την πρώτη περίπτωση να είναι αρκετά μεγαλύτερη. Οι  

διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στα παραπάνω διαγράμματα μπορεί να 

οφείλονται στον διαφορετικό τρόπο ορισμού της ανομοιογένειας που έχει ως 

αποτέλεσμα την καλύτερη προσομοίωση της συνάρτησης μεταβολής του μέτρου 

διάτμησης G(z) καθώς και την αποφυγή φαινομένων ανάκλασης των σεισμικών 

κυμάτων που αλλοιώνουν τόσο το είδος της εδαφικής κίνησης όσο και το εύρος της. 

Επίσης, ο συντελεστής ξ=10% για την απόσβεση τύπου Rayleigh κατέχει σημαντικό 

ρόλο καθώς στο μοντέλο του Abaqus 2D υπήρχε διαφοροποίηση των συντελεστών 

Rayleigh (αR και βR) ώστε να υπάρχει ξ=10% για κάθε συχνότητα διέγερσης, ενώ στις 

αναλύσεις του κώδικα Plaxis 2D χρησιμοποιήθηκαν σταθεροί συντελεστές Rayleigh 

με αποτέλεσμα να παρατηρείται ξ=18% για συχνότητες διέγερσης ω/ω1=0.5 και 

ξ=12% για ω/ω1=2. 

Στο σύνολο των αποτελεσμάτων, η σύγκριση, μεταξύ αναλυτικής λύσης και 

αριθμητικής επίλυσης με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων, είναι αρκετά 

ικανοποιητική, με το μοντέλο του κώδικα Abaqus 2D να καταλήγει σε 

ικανοποιητικότερα αποτελέσματα. 
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6.    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ  

 

6.1   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ  

 

 Βάσει του Κεφαλαίου 4 όπου παρουσιάζονται οι προτεινόμενες μεθοδολογίες 

προκύπτει πλήθος παρατηρήσεων. Αρχικώς, αναδεικνύεται η σημαντική επιρροή της 

ανομοιογένειας του εδάφους, καθώς μπορεί να προκύψουν μειωμένες ωθήσεις 

συγκριτικά με την περίπτωση ομοιογενούς έως 50%. Επιπρόσθετα, μεταβάλλεται 

σημαντικά το προφίλ των ωθήσεων καθώς μειώνονται σημαντικά οι ωθήσεις στην 

κορυφή του τοίχου για τυπικές κατανομές ανομοιογένειας του μέτρου διάτμησης του 

εδαφικού υλικού. 

 Επιπλέον, αναδείχθηκε η ευεργετική επιρροή της ευκαμψίας (ΕΙ) των 

κατασκευών αντιστήριξης καθώς μπορεί να προκύψουν αρκετά μειωμένες ωθήσεις. Η 

μείωση της καταπόνησης ήταν σημαντική και σε συνδυασμό με την αυξημένη 

ενδοτικότητα της θεμελίωσης, ανερχόταν έως το 60%. Έτσι, γεφυρώθηκε, κατά 

κάποιο τρόπο, το χάσμα μεταξύ των μεθόδων οριακής ισορροπίας (π.χ. Mononobe-

Okabe) του Κεφαλαίου 2 (οι οποίες υιοθετούνται από την πλειονότητα των 

Κανονισμών Σχεδιασμού) και των ελαστικών λύσεων του Κεφαλαίου 3, οι οποίες 

έχουν παραμεριστεί από τους μηχανικούς στην πράξη. Ο λόγος της απόρριψής τους 

είναι ότι καταλήγουν σε αρκετά υψηλές τιμές δυναμικών ωθήσεων λόγω των 

«ισχυρών» απλοποιητικών παραδοχών που υιοθετούν ώστε να μπορέσουν να 

εξαχθούν οι αντίστοιχες αναλυτικές επιλύσεις. Τέτοιου είδους παραδοχές είναι για 

παράδειγμα η ακαμψία των τοίχων, η ανένδοτη θεμελίωση αλλά και η άκαμπτη βάση 

(βράχος) στην οποία εδράζεται το επίχωμα. Οι προτεινόμενες μεθοδολογίες μελετούν 

και καταλήγουν σε εκφράσεις για τον υπολογισμό της επίδρασης κάθε μιας από τις 

παραπάνω παραμέτρους, καταλήγοντας σε αρκετά μειωμένες ωθήσεις (μικρότερες 

ακόμα και από τις μεθόδους οριακής ισορροπίας) οι οποίες αιτιολογούν την 

παρατήρηση πολλών ερευνητών πως οι κατασκευές αντιστήριξης δεν αστοχούν 

εύκολα ακόμα και για καταπόνηση μεγαλύτερη από τον σεισμό σχεδιασμού. Επίσης, 

παρατηρείται πως οι σεισμικές ωθήσεις αποτελούν μικρό ποσοστό των αντίστοιχων 

στατικών ωθήσεων (ηρεμίας) για τις περιπτώσεις μικρών εδαφικών επιταχύνσεων. 



Κεφάλαιο 6:  Συμπεράσματα-Σχολιασμός-Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 178 
 

 
 

Τέλος, από την παραμετρική διερεύνηση που εξήχθη στο Κεφάλαιο 4, εξάγεται το 

συμπέρασμα πως η ενδοτικότητα του εδάφους θεμελίωσης (σχετικό πάχος και 

στιφρότητα) υπό την έννοια των τοπικών εδαφικών συνθηκών, κατέχει σημαντικό 

ρόλο στην απόκριση του συστήματος, τόσο σε επίπεδο συχνοτικού περιεχομένου της 

σεισμικής διέγερσης όσο και σε όρους εδαφικής ενίσχυσης της επιτάχυνσης, η οποία 

θα εφαρμοστεί στη βάση του τοίχου. 

 Ακόμα διερευνήθηκε η συνεισφορά εφελκυόμενου αγκυρίου στη δυναμική 

απόκριση του συστήματος. Παρατηρείται πως το αγκυρίου μπορεί να παραλάβει 

σημαντικό μέρος της συνολικής ώθησης, μειώνοντας σε μεγάλο ποσοστό (έως 50%) 

την καταπόνηση του τοίχου. Ταυτόχρονα μειώνονται σημαντικά οι μετατοπίσεις του 

τοίχου αναλόγως το ύψος εφαρμογής του. 

Όλες οι παραπάνω μεθοδολογίες μελετούν την απόκριση του τοίχου υπό 

κατακόρυφη διάδοση εγκαρσίων (διατμητικών) S – κυμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις 

όμως η σεισμική διέγερση εμπεριέχει συνιστώσες τόσο S – κυμάτων όσο και P – 

κυμάτων. Για αυτόν τον λόγο μελετάται η απόκριση ενδόσιμου τοίχου αντιστήριξης 

υπό κατακόρυφη διάδοση διαμήκων P – κυμάτων, απ’ όπου προκύπτει η αρκετά 

μειωμένη (αξονική) καταπόνηση του τοίχου. Η μέγιστη καταπόνηση που μπορεί να 

εφαρμοστεί στον τοίχο για κατακόρυφη διάδοση P κυμάτων αποτελεί περίπου το 

10%~20% της καταπόνησης για διάδοση S κυμάτων, συνεπώς μπορεί στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων να αμεληθεί. 

 Συμπερασματικά, η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ αριθμητικών 

αναλύσεων που διεξήχθησαν και των αναλυτικών λύσεων του Κεφαλαίου 4 

αποδεικνύουν την εγκυρότητα των προτεινόμενων μεθοδολογιών καθώς η απόκλιση 

μεταξύ των αποτελεσμάτων ήταν της τάξης του 10%. 

 

6.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

  

 Αρχικώς προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση των παραμέτρων της παρούσας 

εργασίας σε πιο σύνθετες διατάξεις (πλήθος αγκυρίων, πολύστρωτη αντιστηριζόμενη 

ανομοιογενής εδαφική στρώση και πολύστρωτη ανομοιογενής εδαφικής στρώση 
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θεμελίωσης) καταλήγοντας σε προσομοιώματα αρκετά πιο κοντά σε πραγματικές 

κατασκευές. Όλα τα παραπάνω μπορούν να μελετηθούν σε επίπεδο αριθμητικών 

προσομοιώσεων αλλά και πειραματικών διατάξεων (είτε σε σεισμικές τράπεζες, σε 

διατάξεις φυσικής κλίμακας είτε σε διατάξεις φυγοκεντριστή) στις οποίες πρέπει να 

ληφθούν υπόψη γεωμετρικές και μη γραμμικότητες της συμπεριφοράς του υλικού. 

Επίσης, τονίζεται πως οι προτεινόμενες μεθοδολογίες μελετούν 

ιξωδοελαστικό εδαφικό υλικό εν απουσία υδροφόρου ορίζοντα και αγνοώντας 

οποιαδήποτε μακροσκοπικά φαινόμενα μικρής κλίμακας. Προτείνεται η περαιτέρω 

μελέτη και ανάπτυξη αντίστοιχων λύσεων για κορεσμένα εδάφη. Ο αναγνώστης 

παραπέμπεται σε πλήθος δημοσιεύσεων των D. Theodorakopoulos, D. Beskos, 

G.Papagiannopoulos et al.(2001~2016) οι οποίοι μελετούν αντίστοιχα 

προσομοιώματα ζεύγους άκαμπτων τοίχων αντιστήριξης με επιρροή του υδροφόρου 

ορίζοντα (ποροελαστικό υλικό) και την επίδραση της ανισοτροπίας του εδάφους. 
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