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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία διερευνά την επιρροή της ευκαµψίας της θεµελίωσης στη
συνολική δυσκαµψία καθώς και στην απαίτηση πλαστιµότητας γεφυρών επί βάθρων
διαφορετικού ύψους όπου τα κοντύτερα βάθρα αναµένεται να παραλάβουν το
µεγαλύτερο µέρος των αδρανειακών δυνάµεων. Εξετάζονται διαφορετικές λύσεις
θεµελίωσης (µε πασσάλους ή µε φρέατα) ενώ το πρόβληµα προσεγγίζεται µε
προσοµοίωση του βάθρου και της θεµελίωσης χρησιµοποιώντας ελαστικές δοκούς µε
ανελαστικά ελατήρια στα άκρα. Αποδεικνύεται πως ο τύπος της θεµελίωσης ή ο
ικανοτικός σχεδιασµός του συστήµατος βάθρου-θεµελίωσης, επηρεάζουν σηµαντικά
τόσο την ενεργό δυσκαµψία, όσο και την απαίτηση πλαστιµότητας στα βάθρα της
κατασκευής.
SUMMARY
The current study focuses on the effect of foundation stiffness on the lateral
displacements and flexibility of the bridge as a whole, as well as on the ductility
demand of the pier especially for bridges supported on piers of unequal height, where it
may well be the case that the shorter piers resist significantly higher forces than the
taller piers. Alternative designs of the foundation system are carried out, while the pierfoundation system is modelled using standard lumped plasticity models and inelastic
springs at the member ends for the pier and the piles. The results clearly indicate that
the foundation type, as well as the capacity design approach adopted, affect both the
(effective) lateral stiffness of the bridge and the distribution of ductility demand.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το στατικό σύστηµα που επιλέγεται για µια γέφυρα, η ακτίνα καµπυλότητας σε
κάτοψη, ο τύπος της θεµελίωσης, η αβεβαιότητα σχετικά µε τη σεισµική διέγερση
(επιρροή της κατακόρυφης συνιστώσας, ασύγχρονη διέγερση των βάθρων,
αλληλεπίδραση εδάφους-ανωδοµής) είναι µερικές µόνο από τις παραµέτρους που
επηρεάζουν τη σεισµική συµπεριφορά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση
σχεδιασµού γεφυρών µε βάθρα διαφορετικού ύψους, η οποία συναντάται συχνά κατά
τη διέλευση στενών κοιλάδων. Η ιδιαιτερότητα συνίσταται στο γεγονός ότι εάν, όπως
συνηθίζεται, η διατοµή είναι κοινή για όλα τα βάθρα, τότε οι κοντύτεροι στύλοι
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