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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προτείνεται µεθοδολογία αναλυτικού υπολογισµού καµπυλών τρωτότητας γεφυρών, 
η οποία βασίζεται αφενός στην ανελαστική στατική ανάλυση της γέφυρας σε συνδυασµό µε την 
µέθοδο του φάσµατος απαίτησης και της καµπύλης αντίστασης του ισοδύναµου µονοβάθµιου 
συστήµατος και αφετέρου σε έναν τρόπο καθορισµού των σταθµών βλάβης συµβατό µε την λογική 
των καµπυλών αντίστασης των γεφυρών. Στο πλαίσιο της προτεινόµενης µεθοδολογίας γίνεται 
διάκριση µεταξύ γεφυρών µε ανελαστικά βάθρα και γεφυρών µε εφέδρανα και ελαστικά βάθρα (µε 
ή χωρίς σεισµικούς συνδέσµους), ενώ δίνεται ένα παράδειγµα εφαρµογής για κάθε κατηγορία. 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράµµατος ΑΣΠροΓε (ΑντιΣεισµική Προστασία Γεφυρών), 
που υλοποιείται από 14 φορείς (δηµόσιους και ιδιωτικούς) υπό τον γενικό συντονισµό του 
Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισµένου Σκυροδέµατος και Φέρουσας Τοιχοποιίας του ΑΠΘ, 
προέκυψε η ανάγκη εξαγωγής καµπυλών τρωτότητας για τους συνήθεις τύπους γεφυρών της 
Ελλάδας. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού, έµφαση δόθηκε στις σύγχρονες γέφυρες, όπως 
αυτές της Εγνατίας Οδού, οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικά δείγµατα των 
γεφυρών που σχεδιάζονται µε βάση τις σύγχρονες µεθόδους αντισεισµικού σχεδιασµού που 
εφαρµόζονται στην Ελλάδα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ευρώπης. Μελετώντας 
την τυπολογία των συγκεκριµένων γεφυρών, προέκυψαν 11 συνολικά αντιπροσωπευτικές κατηγο-
ρίες. Οι εξαγόµενες για κάθε κατηγορία καµπύλες τρωτότητας, πέραν των άλλων εφαρµογών, 
χρησιµοποιούνται για την διαχείριση της σεισµικής διακινδύνευσης των γεφυρών κατά µήκος της 
Εγνατίας Οδού. 

Αφού εξετάστηκαν οι διάφορες µεθοδολογίες που έχουν προταθεί διεθνώς για τον υπολογισµό 
καµπυλών τρωτότητας γεφυρών, οι οποίες είναι είτε εµπειρικές (Basöz et. al 1999, Shinozuka et al. 
2000b) είτε αναλυτικές (Hwang et al. 2000, Shinozuka et al. 2000a, b, Mander & Basöz 1999, 
Gardoni et al. 2003), προτάθηκε από την ερευνητική οµάδα του ΑΠΘ αναλυτική µεθοδολογία  µε 
καταρχήν στόχο να εφαρµοστεί στους προαναφερθέντες αντιπροσωπευτικούς τύπους γεφυρών της 
Εγνατίας Οδού, ωστόσο, η µεθοδολογία αυτή µπορεί να εφαρµοστεί και σε κάθε τύπο γέφυρας, 
(συµπεριλαµβανοµένων των παλαιοτέρων). Βασικό εργαλείο της εν λόγω µεθοδολογίας αποτελεί η 
στατική ανελαστική ανάλυση σε συνδυασµό µε την µέθοδο του φάσµατος απαίτησης και της 
καµπύλης αντίστασης του Ισοδύναµου Μονοβάθµιου Συστήµατος (ΙΜΣ). Ταυτόχρονα οι στάθµες 




