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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το αντικείµενο του παρόντος είναι η πρόταση µιας συνολικής µεθοδολογίας για τη 
συνεκτίµηση των τοπικών εδαφικών συνθηκών, της χωρικής µεταβλητότητας της σεισµικής 
κίνησης και της αλληλεπίδρασης- εδάφους θεµελίωσης-ανωδοµής κατά τον αντισεισµικό 
σχεδιασµό γεφυρών από Ο/Σ. Για τον σκοπό αυτόν αναπτύσσεται ειδικό λογισµικό για την 
σύνθεση µιας οµάδας κατάλληλα τροποποιηµένων χρονοϊστοριών σε κάθε θέση στήριξης και τον 
υπολογισµό των δυναµικών σταθερών ελατηρίων και αποσβεστήρων, ώστε ο µηχανικός να 
διαθέτει τα απαιτούµενα δεδοµένα εισαγωγής για την ανάλυση γεφυρών στο πεδίο του χρόνου 
λαµβάνοντας υπόψη την επίδραση των ανωτέρω φαινοµένων. 

 
ABSTRACT: The scope of this study is to propose a comprehensive methodology for accounting 
for the effect of local site conditions, spatial variability of ground motion and soil-foundation- 
superstructure interaction during seismic design of RC bridges. For this purpose, a specialized 
computer code is developed for estimating a set of suitably modified time histories at each support 
point and for calculating the dynamic constants of the spring and dashpot system, thus providing 
the engineer with the required input data for the analysis of the bridge in the time domain while 
accounting for the effect of the aforementioned phenomena.  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 
Κατά τον αντισεισµικό σχεδιασµό γεφυρών, ο 
οποίος όλο και συχνότερα πραγµατοποιείται 
µέσω δυναµικής ανάλυσης στο πεδίο του 
χρόνου, η διέγερση µε κατάλληλα επιλεγµένες 
χρονοϊστορίες επιτάχυνσης ή µετακίνησης  
στηρίζεται σχεδόν πάντοτε σε δύο βασικές 
υποθέσεις: 1) Η κατασκευή είναι παγιωµένη 
στα σηµεία στήριξης 2) Ο σεισµικός 
κραδασµός που εισάγεται µέσω αυτών είναι  
ταυτόσηµος και ταυτόχρονος. Ο λόγος για τον 
οποίο πραγµατοποιούνται οι δύο αυτές 
απλουστεύσεις, δεν είναι η βεβαιότητα ότι 
οδηγούν προς συντηρητικότερα επίπεδα 
σχεδιασµού, όσο το γεγονός ότι τυχόν 
συνεκτίµησή τους αποτελεί διαδικασία 
ιδιαίτερα πολύπλοκη, πολλές φορές αριθµη-
τικά ευαίσθητη και συχνά αντιοικονοµική. 

Η πραγµατικότητα αντίθετα επιβεβαιώνει, 
ότι: 1) Το υποκείµενο έδαφος είναι ενδόσιµο, 

διαθέτει απόσβεση και αλληλεπιδρά µε το 
περιβάλλον έδαφος και την υπερκείµενη 
κατασκευή έτσι ώστε αφενός αποτελεί µια 
µορφή φίλτρου για την σεισµική κίνηση 
(κινηµατική αλληλεπίδραση) ενώ παράλληλα 
δέχεται αδρανειακά φορτία εξαιτίας της 
ταλάντωσης της ανωδοµής (αδρανειακή 
αλληλεπίδραση). Το φαινόµενο αυτό είναι 
πολύπλοκο καθώς η ευνοϊκή ή δυσµενής 
επιρροή του στην συµπεριφορά της 
κατασκευής εν πολλοίς εξαρτάται από µία 
σειρά παραγόντων (Wolf, 1994, Gazetas, 
1996) όπως η ένταση, τα δεσπόζοντα µήκη 
κύµατα και οι γωνίες πρόσπτωσης των 
σεισµικών κυµάτων, η στρωµατογραφία, 
δυστµησία και απόσβεση των εδαφικών 
στρώσεων, το µέγεθος, η γεωµετρία και η 
δυσκαµψία της θεµελίωσης καθώς και τα 
αδρανειακά χαρακτηριστικά σε συνδυασµό µε 
την λυγηρότητα της ίδιας της κατασκευής. 

 2) Ο σεισµικός κραδασµός από την άλλη, 




